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I - COMISSÃO DA SOBERANIA
E

DOS DIREITOS E GARANTIAS
DO HOMEM E DA MULHER

ATADA I'REUNIÃO

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas,
na sala "D"do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
reuniu-se a Comissão da Soberania e dos Direitos
e Garantias do Homem e da Mulher, sob a Presi
dência eventual do Sr. Constituinte João Menezes,
com a presença dos seguintes Constituintes: Ar
naldo Moraes, ElielRodrigues, SilvioAbreu, Paulo
Macarini,José Carlos Coutinho, José Fernandes,
Homero Santos, Mário Assad, José Paulo Bisol,
José Teixeira, Flávio Palmier da Veiga,LuizViana
Neto, Joaquim Haickel,Djenal Gonçalves, Ubira
tan Spinelli,Costa Ferreira, MaurílioFerreira Lima,
ZizaValadares, Antônio de Jesus, Manoel Castro,
Jairo Carneiro, Maguito Vilela, Raul Belém, Anna
Maria Rattes, Christóvam Chiaradia, MalulyNetto,
João Rezek,Aécio Neves,Roberto D'Ávila, Antônio
Câmara, Milton Barbosa, Orlando Pacheco, Jar
bas Passarinho, Manuel Viana, Narciso Mendes,
Lysaneas Maciel, Cid Carvalho, João Hermann
Neto, João de Deus, Nyder Barbosa, Fábio Luce
na, Antônio Mariz, Antônio Ferreira, José Men
donça de Morais, Abigail Feitosa, Paulo Almada,
José Mendonça Bezerra, U1durico Pinto, Adauto
Pereira, Maurício Nasser, Jairo Azi, Jonival Lucas,
Jayme Paliarin,Aluízio Bezerra, Sarney Filho,Vitor
Trovão; Lídice da Mata, Samir Achôa, Matheus
Iensen e Lúcia Vânia.Havendo número regimen
tal,o Sr. Presidente declarou instalada a Comissão
e esclareceu que iria proceder à eleição do Presi
dente e dos Vice-Presidentes, nos termos regi
mentais. O Sr. Constituinte ZizaValadares levan
tou questão de ordem fundamentada no § 8° do
art. 13 do Regimento Intemo da Assembléia Na
cional Constituinte. Atendendo à questão de or
dem formulada o Sr. Presidente suspendeu a reu
nião às I 1 horas, determinando o seu reinício
para as 14 horas e 30 minutos. No horário mar
cado e havendo número regimental, o Sr. Presi
dente declarou reaberta a reunião, informando
aos Srs. Constituintes como se desenrolaria o pro
cesso de votação. O Sr. Constituinte ZizaValada
res levantou questão de ordem sobre o processo
de votação, sendo contraditado pelo Sr. Consti
tuinte Paulo Macarini. O Sr. Presidente resolveu
a questão de ordem e determinou ao Sr. Secre
tário que iniciasse a chamada dos componentes
da Comissão. Durante o processo de votação fize
ram uso da palavra os seguintes Constituintes:
José Carlos Coutinho, Abigail Feitosa, Lysâneas
Maciel, Aécio Neves, Antônio Câmara, Uldurico
Pinto, Mário Assad, Jairo Azi, José Mendonça de
Morais, Ubiratan Spinelli e Cid Carvalho. No mo
mento em que o Sr. Presidente exerceu seu direito
de voto, foi substituído pela SI'" Constituinte Anna
Maria Rattes. Encerrada a votação, o Sr. Presi
dente convidou para servirem como escrutina
dores os Srs. Constituintes ZizaValadares e Paulo
Macarini.yerificada a coincidência do número de
sobrecartas com o de votantes, apurou-se o se
guinte resultado: para Presidente, ConstituinteMá
rio Assad, 42 votos e 4 em branco; para Primeiro
Vice-Presidente, Constituinte Aécio Neves, 36 vo-

tos, 9 em branco e um nulo; para Segunda-Vice
Presidente, Constituinte Anna MariaRattes, 36 vo
tos, 9 em branco e um nulo. A Sr" Constituinte
Abigail Feitosa absteve-se de votar. Anunciado
o resultado, o Sr. Presidente agradeceu a presença
dos Constituintes, declarou eleitos os Constituin
tes MárioAssad, Aécio Neves e Anna MariaRattes,
respectivamente, Presidente, Primeiro-Vice-Presi
dente e Segunda-Vice-Presidente, ernpossando
os a seguir. O Presidente recém-eleito, Consti
tuinte Mário Assad, após assumir, agradeceu a
confiança nele depositada pelos seus Pares, assim
como aos Constituintes com ele eleitos ,para a
composição da Mesa. Atendendo a dispositivo re
gimental, designou o Sr. Constituinte José Paulo
Bisol para Relator da matéria constitucional afeta
a esta Comissão. O Sr. Presidente convocou os
Srs. Constituintes para a próxima reunião a ser
realizada na terça-feira, dia 7 do corrente, às 9
horas, com a finalidade de efetivar a divisão em
Subcomissões, para que se proceda à eleição dos
respectivos Presidentes e Vice-Presidentes, assim
como a designação de seus Relatores. Nada mais
havendo a tratar, o Sr. Presidente, às 17 horas,
encerrou a reunião, cujo teor será publicado, na
íntegra, no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte. E, para constar, eu, Carlos Brasil
de Araujo, lavrei a presente ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Srs.
Constituintes, está aberta a sessão da Comissão
da Soberania e dos Direitos e Garantias do Ho
mem e da Mulher.

Havendo número regimental, declaro aberta a
reunião, cuja Ordem do Dia é a eleição do Presi
dente e dos Vice-Presidentes. Quero esclarecer
que: l°) os Srs. Constituintes serão chamados
em ordem alfabética; 2°) S. Ex" dirigir-se-ão à
sala anexa, onde encontrarão as cédulas e sobre
cartas; 3°) colocarão as cédulas correspondentes
aos candidatos escolhidos, uma para Presidente
e duas para Vice-Presidentes, na sobre carta; 40)

depositarão a sobrecarta na uma, à vista do plená
rio; 5°) assinarão a folha de votação. E natural
mente, encerrado o processo, faremos a votação.
(Pausa.)

Quero lembrar aos Srs. Constituintes que, du
rante os trabalhos, é fundamental e importante
que os discursos e apartes sejam proferidos nos
microfones a este fim destinados. Para tanto, peço
a cada integrante da Comissão que decline seu
nome antes de iniciar qualquer fala, para possi
bilitar sua identificação. Quer dizer, para que não
seja perdido nenhum dado nesta Comissão, os
Srs. Constituintes terão, ou para proferir um dis
curso ou para apartear, de falar nos microfones
determinados. Cada qual também deverá declinar
seu nome, na devida oportunidade, a fim de ter
mos todos os trabalhos da sessão devidamente
registrados. Tem a palavra V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES 
Sr. Presidente, pergunto a V. Ex', inicialmente, de
quantos membros é composta esta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - São
sessenta e três membros.

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES
Então, indago a V. Ex" novamente se ela já está
completa.

O SR. PRESIDENTE(João Menezes) - Há nú
mero legal.

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES
A minha pergunta não é essa, Sr. Presidente. Per
guntei se os sessenta e três membros estão todos
designados para esta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Infor
mo a V. Ex"que, pela lista que temos em mãos,
temos ainda, a serem preenchidas, quatro vagas
do PMDB, uma do PT, uma do PC do B e uma
do PDC.Esta a informação de que a Mesa dispõe.

O SR. CONSTITUINTE ZlZA VALADARES 
Sr. Presidente, apesar de ser do PMDB e pregar
democracia - estão-me chamando para votar
- não sei quem são os candidatos que vão con
correr a esta eleição, como foram escolhidos, nem
como a Uderança do Partido os escolheu, tanto
do PFL, como do PMDB. Não aceito participar
de uma eleição para a qual nem fui consultado.
(Palmas.) E quero dizer a V. Ex' que o nosso
Regimento diz, no seu art. 13, § 9°:

"A eleição do Presidente e dos Vice-Pre
sidentes e a designação do Relator da Comis
são de Sistematização somente se proces
sarão após integralizada sua composição."

Parece-me que isto não foifeito. Portanto, peço
a V. Ex" que suspenda a reunião até que a Lide
rança do PMDB possa compor esta Comissão,
depois de reunir-se com seus membros, e de
discutir o assunto com os seus companheiros.
Só depois, então, teremos condições de votar.
Chega de "vaca de presépio"; chega de "pratos
feitos"] Não estou aqui para aceitar acordos que
nem sei como foram' feitos. Vim a esta reunião
e estou aqui há uma hora esperando o início da
sessão, e até agora só sei que existem candidatos.
Não fui consultado, assim como nenhum dos
meus companheiros.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Peço
a V. Ex" que repita qual o artigo que está invo
cando.

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES
Art. 13, § 9°

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Infor
mo a V. Ex' que esse dispositivo regimental por
V. Ex" invocado diz o seguinte:

"A eleição do Presidente e dos Vice-Pre
sidentes e a designação do Relator da Comis
são de Sistematização somente se proces
sarão após integralizada sua composição."

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES
Não estou discutindo a Sistematização, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - V. Ex"
nos citou o § 9° do art. 8°

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES
Não me refiro à Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Mas
o § 9° diz isso.

O SR. CONSTITUINTE - É o § 8"

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Bom,
mas S. Ex" invocou o § 9"Estou aqui respondendo
ao que S. Ex" trouxe à discussão.
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o SR. CONSmUINTE ZIZA VAlADARES 
Perdão, é o § 8°:

"Cada Comissão ou Subcomissão, uma
vezconstituída, reunir-se-á, dentro de 24 (vin
te e quatro) horas, a flm de eleger um Presi
dente e dois Vice-Presidentes, cabendo ao
Presidente a designação do Relator."

O SR. PRESIDENTE(João Menezes) -infor
mo a V. Ex" que a Comissão foi constituida e
designada pelo Presidente da Assembléia Nacio
nal Constituinte, de acordo com a relação enviada
pelos Líderes dos partidos. Quero dizer a V. Ex"
que eu também cheguei aqui de para-quedas,
pois só recebi o aviso, às nove horas da manhã,
de que a sessão se realizariahoje. Considero isso
um absurdo. Então, acho que os Srs. Constituin
tes têm o direito de conversar entre si e trocar
idéias a respeito. Voususpendera sessão e marcar
outra para as 14 horas e 30 minutos. (Palmas.)

o SR. CONSmUINTE ZIZA VAlADARES 
Muitobem, Sr. Presidente. Agradeço a V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Está
suspensa a sessão.

fÉ suspensaa sessão.)

o SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Srs.
Constituintes, vamos reabrir a sessão e com ela
iniciar imediatamente o processo de votação.

Peço aos Srs. Constituinte que, no momento
de votar, se dirijam à cabine ao lado, escolham
a chapa de sua preferência e coloquem a sobre
carta na uma. Antes, dêem o seu nome e, por
favor, confirmem se já assinaram o livro de pre
senças. Essa confirmação é muito importante pa
ra que no final tenhamos a conta certa. O Sr.
Secretário vai proceder à chamada dos Srs. Cons
tituintes.

Quem quiser fazer uso da palavra para levantar
questões de ordem deve dar a indicação de seu
nome e usar o microfone indicado.

O SR. CONSmUINTE ZIZA VAlADARES 
Sr. Presidente, ZizaValadares, do PMDB de Minas
Gerais. Reitero mais uma vez que, desde a aber
tura, da primeira reunião, até agora, nada mudou;
pelo contrário, piorou. Não temos nem quorum
para votar. Não sei, quais são os candidatos, nem
em quem votar, pois ainda não fui informado,
a respeito, Sr. Presidente. Pergunto a V. Ex": como
proceder com respeito a essa questão?

O SR. CONSmUINTE PAULO MACARINI 
Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Tem
a palavra V.Ex", para contraditar.

O SR. CONSmUINTE PAULO MACARlNI 
Sr. Presidente. Gostaria de prestar alguns esclare
cimentos. Inicialmente, creio que o fato de não
ter sido completada a nominata dos integrantes
desta Comissão não interfere no processo de vo
tação. Em segundo lugar, quanto ?i formação das
comissões, o estágio que alcançamos até o pre
sente momento tem sido fruto de exaustivas con
versações, de diálogos e de entendimentos man
tidos entre o Líder Mário Covas e os Líderes dos
demais Partidos polítícos, redendendo num en
tendimento para o preenchimento dos cargos de
Presidente, 1°e 2°Vice-Presidentes.Nesses enten
dimentos, ficou convencionado que para a Co-

missão na 1, a Comissão Geral, os companheiros
Constituintes seriam convidados a sufragar os no
mes de Mário Assad, do PFL, para Presidente;
AécioCunha, do PMDB, para lo-Vicee Anna Maria
Rattes, do PMDB, para 2°-Vice. Nesta composição,
devo dizer também que o Presidente MárioAssad
designará, como Relator,o Constituinte José Pau
loBisol.Sr. Presidente, peço ainda a compreensão
de todos os Srs. Constituintes e, de modo especial,
dos integrantes do PMDB, para esse acordo de
Uderanças quero lembrar que esta sessão não
está sendo instalada neste momento, mas apenas
dando prosseguimento àquela que foi interrom
pida inicialmente.Caberá, então, a V.Ex',Sr. Presi
dente, após estas explicações, dirimir a questão
de ordem levantada.

O SR.PRESIDENTE(João Menezes)-Já que,
houve uma questão de ordem, assim como a
contradita, de acordo com o Regimento vou deci
dir essa questão. Informo ao nobre Constituinte
ZizaValadares que já assinaram o livrode presen
ças 49 Srs. Constituintes, portanto há número
legal.'Quanto às conversações, já suspendi a ses
são de manhã por uma prazo relativamente gran·
de, a fim de que se pudesse fazeras composições
necessárias. Sendo assim, julgo improcedente a
questão de ordem levantada pelo nobre Constí
tuinte ZizaValadares.

A votação vai prosseguir, Antes, porém, darei
a palavra ao nobre Constituinte José Carlos Cou
tinho.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ CARLOS COUTI
NHO - Ouvi as palavras do Constituinte Paulo
Macarini, e gostaria que fosse complementada
a informação: já existe algum acordo em relação
às Subcomissões?

O SR. CONSmUINTE PAULO MACARINI 
Não existe.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ CARLOS COUTI
NHO - Como a nossa Comissão vai tratar dos
direitos do homem e da mulher, nosso apelo é
no sentido de que na Comissão de Sistematização
tenhamos aumentada a participação da mulher.
Temos, em nossa Comissão, se não me engano,
duas ou três Constituintes e gostaríamos que
Anna Maria Rattes ficasse como relatora ou desta
Comissão ou de uma das Subcomissões, para
que, daqui, da nossa Comissão, tivéssemos na
Comissão de Sistematização, a presença da mu
lher. Então, fica aqui registrado o nosso apelo
aos integrantes desta Comissão para que, desse
acordo que venha a ser feito, tenhamos, ou para
esta Comissão ou para as Subcomissões, a parti
cipação da nobre Constituinte Anna Maria Rattes.

O SR. PRESIDENTE(João Menezes)-AMesa
toma conhecimento da falado nobre Constituinte,
mas, trata-se de assunto que não comporta reso
lução da Mesa.

Vamos prosseguir a votação.

O SR. CONSmUINTE ZIZA VAlADARES
Peço a palavra para uma questão de ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Se é
sobre a mesma questão de ordem, o assunto
já foi decidido; se for outra, darei a palavra a V.
Ex"

O SR. CONSmUINTE ZIZA VAlADARES 
É outra questão de ordem, Sr. Presidente. Foi

dito aqui pelo Uder Paulo Macarini que a Comis
são pode funcionar sem a indicação total de seus
membros. Vamos partir da hipótese de que eu
seja candidato - não o sou - à Presidência
desta Comissão, então, estará faltando alguns vo
tos, porque meu partido ainda não indicou os
nomes para compor esta Comissão. Levanto,esta
questão de ordem, porque V.Ex' não respondeu
à minha pergunta. Não há necessidade da indica
ção de todos os membros, de acordo com o art.
13?

O SR. CONSmUINTE PAULO MACARlNI 
Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Con
cedo a palavra a V. Ex" para contraditar.

O SR. CONSmUINTE PAULO MACARINI 
Quero apenas fixardois pontos. Primeiro, se esse
raciocínio fosse válido, pedindo vênia ao nobre
companheiro Ziza Valadares, o simples fato de
um companheiro ou o integrante de qualquer co
missão renunciar a seu posto, inviabilizaria o an
damento da Assembléia Nacional Constituinte.
Segundo, a preocupação do nobre companheiro,
que ressaltou muito bem que não é candidato,
estaria superada pelos 32 suplentes, que seriam
convocados. Estes têm a inteira liberdade de com
parecer aqui para exercitar o seu direito de voto.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Esse
assunto de votação já foi resolvido. A Comissão
está legalmente constituída.

Vamos iniciar a votação.

O SR. CONSmUINTE ZIZA VALADARES
Outra questão de ordem, Sr. Presidente. Pergunto
a V. Ex" qual é o quorum necessário para a eleíçêo
do Presidente.

O SR. PRESIDENTE(João Menezes) - A me
tade mais um.

O SR. CONSmUINTE ZIZA VAlADARES 
Não temos esse número aqui.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - No
livro, constam a presença de 49 membros.

O SR. CONSmUINTE ZIZA VAlADARES 
É simples. É matemático. É só contar, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - No
final, vamos fazê-lo. Para abrir a sessão e iniciar
a votação não há necessidade dessa conferência.

O Sr. Secretário vai proceder à chamada. Peço
aos Srs. Constituintes que verifiquem se já assina
ram o livro de presença, quando forem votar. Vai
ser iniciada a chamada.

A SRA.CONSmUINTE ABIGAIL FEITOSA
Sr. Presidente, quero neste instante protestar con
tra essa maneira de trazer um "pacote" feito para
as pessoas votarem, sem saber quem é o Presi
dente nem o 2°Vice-Presidente.Acho que a esco
lha deveria ser feita aqui, e não vir um "pacote"
feito Deus sabe onde.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Este
é um assunto das Lideranças, não da Mesa que
está presidindo os trabalhos. Vamos prosseguir
a chamada. A questão de ordem levantada por
V. Ex' não é pertinente aos nosso trabalhos. y.
Ex' tem o direito de votar: se não quiser, não
vota, é direito seu.
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o SR. CONSTITUINTELYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Agora
é só matéria de votação. Então, V. Ex' aguarde
a oportunidade.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL-
V.Ex" não sabe se é questão de votação ou não.
Não está indeferindo, não?

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Não,
não estou indeferindo.

Concedo a palavra, para uma questão de ordem
sobre a votação, ao Sr. Lysâneas Maciel,um gran
de representante da Constituinte.

o SR. CONSTITUINTELYSÂNEAS MACIEL
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto à votação,
tenho a impressão - e V. Ex" notou - de que
há alguma perplexidade em relação aos nomes
que estão sendo submetidos à apreciação dos
demais Consituintes. Foi adotada nas outras Co
missões uma solução prática, e que talvez resulte
em dar um pouco de tempo para a chegada dos
demais Constituintes que assinaram o livro de
presença hoje de manhã: é que os candidatos,
eventualmete apontados, digcJm, em pouquíssí
mas palavras, qual a sua plataforma. Esse proce
dimento foi adotado em todas as outras Comis
sões, sem prejuízo dos respectivos trabalhos. In
clusive,aguardamos, neste ínterim, a chegada dos
demais Constituintes que já assinaram o livro de
presença. Sugiro a V.Ex" que abra a mesma opor
tunidade para esta Comissão: que os indicados
falem muito rapidamente sobre as suas eventuais
plataformas.

o SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Lasti
mo não aceder à sugestão de V. Ex" Já estamos
em processo de votação, e irão votar não os que
assinaram o livro, mas em primeiro lugar, os
membros efetivos da Comissão, depois, então,
é que votarão os Suplentes.

Vamos prosseguir a votação

(Processo de Votação.)

o SR.CONSTlTUINTE AÉCIO NEVES - Sr.
Presidente, pela ordem. Assim como foi colocado
pelo nobre colega Lysâneas Maciel, tomo a liber
dade de fazer não uma questão de ordem, mas
apelo, dado que meu nome foi indicado pela Ude
rança do meu Partido como candidato à Vice-Pre
sidência desta Comissão. Sabendo que temos
aqui companheiros novos, a quem não tive ainda
o prazer de me apresentar, creio que seria interes
sante - e falo em nome também do Constituinte
Mário Assad, candidato à Presidêndcia desta Co
missão - termos esse minúsculo espaço de tem
po para nos apresentar. Assim também dizer que
desejamos fazer desta Comissão - caso viermos
a ser sufragados pelos companheiros - um ór
gão, onde a participação dos diversos segmentos
da sociedade se faça presente, e juntamente com
os colegas fazermos um trabalho bastante partící
pativo. Não quero que aqueles que não me conhe
cem cometam o desatino de votar em alguém
a quem jamais foram apresentados.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Não
se trata de questão de ordem. Vamos prosseguir
à votação.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIOCÂMARA
Sr. Presidente, pela ordem, ainda com relação
à votação. Sr. Presidente, ainda com respeito à
questão levantada pelo Constituinte Lysâneas Ma
ciel, gostaria que os companheiros que irão cons
tituir estaecfmissão, escolhidos pelas Lideranças,
se apresentassem aos demais colegas, já que não
houve oportunidade de escolhermos os candi
datos. Como eles foram escolhidos num acordo
com os demais partidos e porque na Assembléia
Nacional Constituinte o Congresso Nacional foi
renovado em quase 70% -, atendendo não só
à questão levantada pelo Constituinte Lysâneas
Maciel - em seguida à apresentação do candi
dato Aécio Neves, gostaria que os demais tam
bém o fizessem para que os companheiros os
conhecessem.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Não
é questão de ordem, e nada tenho a atender.

Continua a votação.
(Processo de votação)

O SR. CONSTITUINTEULDURICO PINTO- Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Con
cedo a palavra a V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE ULDURlCO PINTO 
Gostaria de conhecer o candidato à Presidência,
que está sendo votado agora. Já conhecemos
o Sr. Vice-Presidente, acho justo conhecê-lo tam-
bém. ,

O SR. CONSTITUINTE MARIO ASSAD- Cha
mado ao debate, aqui estou. MárioAssad, Consti
tuinte pelo Estado de Minas Gerais, com quatro
mandatos na Assembléia Legislativa de Minas e
um aqui na Câmara Federal, além de outras atri
buições no Estado. Advogado militante, no mo
mento sou coordenador constitucional da ban
cada do PFL e, ao mesmo tempo, sou Vice-Uder.
Pretendo, naturalmente se eleito for, - pois como
bom mineiro sou forçado a dizer que eleição só
se ganha depois da apuração, com toda a liber
dade - mesmo porque uma Comissão que trata
dos direitos e garantias individuais, deve ter toda
a liberdade - promover debates mais amplos,
mais acalorados, e dar também oportunidade aos
diversos segmentos da sociedade para que aqui
compareçam, trazendo seus pleitos, suas colicita
ções, a fím de que possamos produzir realmente
um trabalho digno da nossa Constituinte e, acima
de tudo, para enobrecer a Constituição que pre
tendemos grandiosa, principalmente nesta hora
de profunda transição que o País atravessa. Muito
obrigado e peço desculpas se não me apresentei
aos colegas anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Vamos
tentar proseguir com a votação, porque, desse
modo, estamos criando um fato até interessante,
mas inédito no Congresso Nacional. Vamos pro
ceder agora à votação de fato. Depois, os candi
datos apresentarão seus currículos e prestarão
outras informações.

(Processo de votação)

O SR. CONSTITUINTEJAIROAlI-Sr. Presi
dente, compareci à votação porque...

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Como
V. Ex" não pediu, ainda não lhe concedi a palavra.
É sobre a Ordem do Dia?

O SR. CONSTITUINTE JAIRO Ali - Exata
mente.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Con
cedo a palavra a V. Ex".

O SR. CONSTITUINTEJAIROAlI-Sr. Presi
dente, aqui estou porque ouvi dizer que o nosso
companheiro, o Constituinte Mário Assad, era
candidato a Presidente desta Comissão. O Líder
do nosso Partido não teve a gentileza sequer de
comunicar aos membros desta Comissão, esco
lhidos à revelia, haver uma chapa a ser votada.
Isso evidencia perfeitamente que a Frente Liberal
tem um Líder que, além de vaidoso, é incapaz,
porque vem exercendo, em plena democracia,
ditaduras desse tipo. Aqui compareço, portanto,
para votar em homenagem ao grande compa
nheiro Mário Assad e estendo também essa ho
menagem aos demais membros desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Não
se trata de questão de ordem para votação.

Concedo a palavra ao Sr. Constituinte José Car
los Coutinho.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSCOUTI
NHO - Sr. Presidente, gostaria de solicitar à no
bre Constituinte Abigail Feitosa que reconside
rasse sua decisão de não participar da votação,
tendo em vista que o candidato à presidência
desta Comissão já nos foi apresentado, bem as
sim o candidato à I" vice-presidência, o nobre
Constituinte Aécio Neves. Peço a S. Ex", portanto,
que reconsidere sua atitude e participe da votação.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Vamos
prosseguir a votação.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente peço a palavra para
justificar o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte José Men
donça de Morais.

O SR. COf'lSTITUlNTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, estamos caminhando
para uma democracia, sob o signo de uma ditadu
ra interna, segundo o nosso Regimento, e tam
bém pelo modo como estamos votando. Votar
em "pacote" feito é coisa do passado. Lamento
ter de votar nessa fórmula que homenageia os
indicados, embora pessoalmente não mereçam
nenhuma restrição. No entanto, a ressalva que
faço é à maneira como estamos aceitando goela
abaixo uma votaçãó que não foi seguer discutida
nesta Comissão, que deve ter alguma responsa
bilidade perante o povo brasileiro. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Muito
bem. Não é questão de ordem.

Vamos prosseguir a votação.
(Processo de votação)

O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO 
Sr. Presidente, peço a palavra para justificar o
meu voto.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Tem
a palavra V.Ex".

O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO 
Sr. Presidente, quero justificar meu voto, protes
tando por uma discussão mais democrática em
tomo dos nomes que irão compor esta Mesa.
É um absurdo, e faço essa crítica a todos os
partidos. Pelo método, que está em uso aqui, ago
ra, não se deve repetir, porque é antidemocrático



6 Sexta-feira 1 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE - (Suplemento) Maio de 1987

e desrespeitando os profundos anseios de mu
dança da sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Não
é questão de ordem.

O SR. CONSTITQINTE ZJZA VALADARES 
Sr. Presidente,para uma questão de ordem. Estou
com as três cédulas em mãos. Só existem as
três lá dentro. Vouvotar, porque não faço nenhu- .
ma restrição a qualquer dos candidatos. Ao con
trário, são pessoas que conheço e com quem
tenho convivência,particularmente com duas de
las, os mineiros MárioAssad e Aécio Neves.Quan
to à nossa companheira do Rio de Janeiro, Anna
MariaRattes, conheço-a através dos jornais. Não
tenho nenhuma restrição a S. EX' Reitero apenas
o seguinte: estou cansado de prato feito.Amanhã,
teremos mais três pratos feitos. As três subco
missõesjá estão subdivididas. Estamos aqui, ape
nas e tão-somente, participando de uma farsa.
Essa é mais uma. Reitero aqui o meu protesto
contra a farsa que amanhã iremos assistir.Já está
tudo escolhido e definido. Peço ao nosso Líder
que com muito respeito aqui está acompanhando
a votação, que leve o meu protesto a quem de
direito.Aqualquer hora, poderemos ter indigestão
com tanto prato feito, isto porque as Uderanças
decidem, não sei onde nem como, e aqui compa
recemos apenas para sacramentar essas determi
nações. Não aceito. Vou votar - e aqui estão
as três cédulas em aberto - mas repito: este
não é um processo democrático; este não é o
meu partido,não é o PMDB do qual sou o primeiro
filiado em Minas Gerais e fundador. Para mim,
o que assistimos é resquício da Arena mais radí
cal, O João Figueiredo está coberto de razão
quando afirma hoje pejos jornais que estamos
piores do que eles. Amanhã, não aceitarei outro
prato feito. Chega! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Não
se trata de questão de ordem. Prossigamos a vota
ção.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Sr. Presidente, quero fazer uma declaração de
voto. Pela manhã, testemunhamos o Deputado
Ziza Valadares dizer que não concordava com o
tipo de votação que se estava a fazer,solicitando,
inclusive,a oportunidade de se transferira votação
para o período da tarde. Também ouvimos aqui
reclamações de Deputados do PFL.Como somos
Deputados da Minoria, temos de observar e chiar,
quando for o caso. Vejo que pratos feitos estão
sendo articulados não só no PFL e no PMDB,
mas também em nosso partido, pois estão mu
dando a subcomissão a seu bel-prazer. Isso já
virou norma geral. Espero apenas que a Consti
tuição não esteja necessitanto apenas do referen
dum desta Casa. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Muito
bem, mas não é questão de ordem.

Atenção, Srs. Constituintes. Pela minha lista de
chamada, já foram nominados todos os Srs,
Constituintes membros efetivos deste órgão. Vou
proceder agora a uma segunda chamada dos efe
tivos. Depois, então, se não se tiver completado
o número legal, passarei a chamar os suplentes.

O Sr. Secretário irá proceder à chamada dos
efetivos que ainda não votaram.

(Processo de votação)

o SR.~IDENTE (Jo~Menezes) - Srs.
Constituintes, deixaram de votar quinze Consti
tuintes membros efetivos da Comissão. Em con
seqüência, vão ser chamados quinze suplentes
de acordo com a assinatura no livrode presença.
O Sr. Secretário procederá à chamada.

(Processo de votação)

O SR. CONSTITOINTE CIDCARVALHO - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem, para dar
uma explicação. (Pausa.)

Sr. Presidente, desde a sessão da manhã pre
senciei reações de diversos companheiros sobre
a forma e o método de encaminhamento da vota
ção desta Comissão. Compreendo o aspecto das
reações, no sentido de se conseguir a forma mais
democrática possível. Não gostaria de falar em
defesa de ninguém, mas em nome da praxis
de um velho parlamentar, principalmente consi
derando-se que é a primeira sessão do primeiro
ano da Legislatura,em que os cçrnpenhetros aln
da não estão adaptados a uma vida em comum.
O normal tem sido haver composições. Está claro
que o Plenário da comissão as aceita ou não.
Sabe V. Ex"e esta Casa que a resultante da direção
de cada Comissão é precedida de imensas articu
lações entre os partidos, entre as bancadas fede
rais e as próprias bancadas estaduais. As compo
sições não se derramam de forma gratuita. Sou
um dos parlamentares que acha que na medida
em que não haja consideração a todos individual
mente, cada um de nós também estaria sendo
desconsiderado.

Quero fazer uma ressalva, Sr. Presidente. Vou
votar na chapa em relação à qual há combinação
partidária. Votando na chapa resultante desta
combinação, deste acerto partidário, não julgo
que esteja reduzindo minha capacidade demo
crática. São regras. Cada procedimento se faz
dentro de determinadas regras e para isto temos
até a correção formal. Esta comissão é plena
mente livrepara escolher o seu Presidente, o seu
Vice-Presidente,o seu Relator,independentemen
te dos acordos feitos pelas lideranças.

Era o que queria esclarecer, Sr. Presidente, ape
nas para não colocar as combinações feitas como
algo exótico e fora da regra geral do Parlamento.
Muitoobrigado.

O SR.PRESIDENTE (João Menezes)- Vamos
continuar a votação.

(Processo de Votação)

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Srs,
Constituintes, todos assinaram o livro de presen
ça, votaram ou foram chamados e não estavam
presentes. Então, neste momento, está encerrada
a votação. Vamos proceder à apuração dos votos.
Convido os Constituintes Ziza Valadares e Paulo
Macarini, que tanto colaboraram com esta Comis
são, para escrutinadores.

(Processo de Apuração da Votação)

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Srs.
Constituintes, o resultado da apuração é o seguin
te: para Presidente, Mário Assad, com 42 votos,
4 em branco e uma abstenção. (Palmas.)

Para lo-Vice-Presidente, o Sr.Aécio Neves, com
36 votos,9 em branco e uma abstenção. (Palmas.)

Anna MariaRattes, com 36 votos, 9 em branco
e uma abstenção. (Palmas.)

Sendo assim, declaro eleitos os Srs, Consti
tuintes Mário Assad, Aécio Neves e Anna Maria
Rattes, que convido para que assumam a Mesa.

Antes, porém Sr. Presidente, Srs. Constituintes,
quero agradecer a todos pela colaboração du
rante este período de votação. Não preciso escla
recer que todas as reclamações aqui feitas não
foram quanto à Mesa, não foram relativasà Mesa
dos trabalhos. Foram feitas ou contra os líderes
dos partidos ou às convenções que foram feitas.
Quero felicitartodos os Srs, Constituintes, sobre
tudo porque vejo aqui, nessa eleição, um fato
realmente interessante: todos os Constituintes es
tão imbuídos do mesmo propósito de fazer valer
o seu voto. Isso é essencial, isso é muito impor
tante, quando se procura fazer uma Constituição.
Porque, se não fizermos isso, esta Constituição
perderá todo o seu efeito, perderá toda a sua
utilidade. Acredito que, neste debate da Consti
tuinte, o que se vai verificar neste plenário serão
debates ideológicos. Estes é que vão funcionar,
estes é que vão defínír o posicionamento e a ver
dadeira estrutura da nova Constituição. Desejo
a todos os Srs. Constituintes, portanto, felicidades
nesta luta e nesta responsabilidade que assumem
de dar ao nosso Pais uma Constituição que deve
ser democrática e, sobretudo, que responda aos
interesses populares, aquela que responda aos
interesses da Nação brasileira dentro da ordem,
dentro do respeito e dentro, sobretudo, do bom
entendimento entre os Srs. Constituintes. MlJÍt9
obrigado. (Palmas.)

(Assume a Presidência o Sr. Constituinte
Módo Assad)

O SR. PRESlDENTE (Constituinte MárioAssad)
- Meu caro Presidente, meus caros companhei
ros de chapa, ilustres membros da Comissão, de
mais Srs. Constituintes, quero sinceramente agra
decer-lhes a eleição e, ao mesmo tempo, declarar
que, no exercício do múnus de Presidente, consi
dero esta Comissão fundamental, importantíssi
ma, porque dentro dela é que se vão exercitar
os direitos, as garantias individuais, o primado
da liberdade e, acima de tudo, a soberania nacio
nal, sob este impulso espero que possamos real
mente emprestar a esta Constituinte um trabalho
digno da nossa tradição, digno da nossa História,
pelo que convoco todos que integram a mesma
a um trabalho permanente, constante e, aCÍlJ1a
de tudo, idealista. E bom que se diga isso nesta
hora em que a Nação atravessa um momento
crucial da sua História, em que o País vive uma
crise econômica jamais ocorrida em toda a sua
História; uma crise estrutural que hoje se reabre
com o leque desta Constituinte e, ao mesmo tem
po, com a crise social conflitante e profunda. É
bom que fique claro, nesta Comissão, que real
mente tem a missão mais nobre e mais alta de
ditar ou de escrever as garantias do cidadão, as
garantias do indivíduo, as garantias da mulher,
que esta Comissão será caixa de ressonância de
todos os segmentos da sociedade. Todos os que
aqui quiserem debater, representando a socie
dade brasileira,terão o nosso apoio para defender
o seu ponto de vista e aproveíterrnos o essencial
na consecução dos nossos objetivos.

Agradeço sinceramente ao Sr. Presidente e, ao
mesmo tempo, me congratulo com os compa
nheiros de chapa pela nossa eleição. Vamos jun
tos trabalhar para que a missão seja grandiosa
mente cumprida.
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Antes de encerrar a reunião quero designar o
Relator, que será o Constituinte José Paulo Bisol.
(Palmas.)

Convoco os Srs. Constituintes e membros da
Comissão para uma reunião amanhã às 9 horas,
e convoco a todos que integrarão as Subcomis
sões para que aqui compareçam e que daqui
então daremos o rumo certo, onde poderão reu
nir-se para elegerem as Subcomissões, oriundas
desta Comissão.

Está encerrada a reunião. Muito obrigado a to
dos.

l-A- SUBCOMISSÃO DA
NACIONAUDADE, DA SOBERANIA

E DASRELAÇÕES
INTERNACIONAIS

ATA DA REUNIÃODE INSTAl.AÇÃO,
EM 7 DE ABRIL DE 1987

Aos sete dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dez horas e trinta
minutos, na sala "D-l" do Anexo 11 da Câl}1ara
dos Deputados, reuniu-se a Subcomissão da Na
cionalidade, da Soberania e das Relações Interna
cionais, sob a Presidência eventual do Senhor
Constituinte LuizViana Neto, com a presença dos
seguintes Constituintes: Samey Filho, Manuel Via
na, José Carlos Grecco, Roberto D'Ávila,Jonival
Lucas, Aluizio Bezerra, João Herrmann Neto, Mil
ton Uma, Mario Uma, Antonio Ferreira, Aécio Ne
ves e Matheus Iensen. Havendo número regimen
tal, o Senhor Presidente declarou instalada a Sub
comissão e informou que iria proceder à eleição
do Presidente e Vice-Presidentes, nos termos regi
mentais, esclarecendo que, de acordo com a indi
cação das Lideranças, os candidatos eram os se
guintes Constituintes: Roberto D'Ávila,para Presi
dente, Aluizio Bezerra, para Prímeíro-Vícé-Presl
dente, e Antonio Ferreira, para Segundo-Vice-Pre
sidente. O Senhor Presidente informou aos Se
nhores Constituintes como se desenrolaria o pro
cesso de votação e determinou à Secretária que
iniciasse a chamada dos componentes da Subco
missão. Durante o processo de votação fizeram
uso da palavra os Senhores Constituintes Aluizio
Bezerra, Antonio Ferreira e Roberto D'Ávila. No
momento em que o Senhor Presidente exerceu
seu direito de voto, foi substituído pelo Senhor
Constituinte Aécio Neves. Encerrada a votação,
o Senhor Presidente convidou para servirem co
mo escrutinadores os Senhores Constituintes Aé
cio Neves e Jonival Lucas. Verificada a coinci
dência do número de sobrecartas com o de votan
tes, apurou-se o seguinte resultado: para Presi
dente, Constituinte Roberto D'Ávila, treze votos;
para Primeiro-Vice-Presidente, Constituinte Alui
zio Bezerra, treze votos; para Segundo-Vice-Pre
sidente, Constituinte Antonio Ferreira, treze votos.
Anunciado o resultado, o Senhor Presidente for
mulou votos de êxito aos eleitos, os quais declarou
empossados. O Presidente recém-eleito, Consti
tuinte Roberto D'Ávila, após assumir, agradeceu
a confiança nele depositada pelos seus pares, as
sim como aos Constituintes com ele eleitos para
a composição da Mesa. Atendendo a dispositivo
regimental, o Senhor Presidente designou o Se
nhor Constituinte João Herrmann Neto para Rela
tor da matéria constitucional afeta a esta Subco
missão. O Senhor Constituinte Sarney Filho solici-

tou a palavra para apresentar requerimento no
sentido de esta Subcomissão promover reuniões
para audiência de autoridades ligadas ao tema
da dívida externa, o que foi aprovado pelo Senhor
Presidente. A seguir, usou da palavra o Senhor
Constituinte João Herrmann Neto, para, na quali
dade de Relator desta Subcomissão, expor aos
pares as suas metas. O Senhor Presidente convo
cou os Senhores Constituintes para uma reunião
a ser realizada amanhã, quarta-feira, dia oito, às
nove horas e trinta minutos, com a finalidade de
expor o plano de trabalho desta Subcomissão.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
às onze horas e quinze minutos, encerrou a reu
nião, cujo inteiro teor será publicado, após a tradu
ção das notas taquigráficas e o competente regis
tro datilográfico, no Diário da Assembléia Na
donal Constituinte. E, para'constar, eu, Regina
Beatriz Ribas Mariz, Secretária, lavrei a presente
Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente.

ELEIÇÃODA~ DA
SUBCOMISSAO

Data da Reunião: 7·4·87

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana Neto) - Sr.
Constituinte, havendo número regimental, decla
ro abertos os trabalhos da reunião da Subcomis
são da Nacionalidade, da Soberania e das Rela
ções Internacionais.

A Ordem do Dia desta primeira reunião com
preende a eleição do Presidente e dos Vice-Pre
sidentes desta Subcomissão. Por acordos das li
deranças, os candidatos par~ os cargos a serem
preenchidos são Roberto D'Avila,Aluizio Bezerra
e Antônio Ferreira, respectivamente para Presi
dente, lo-Vice-Presidente e 2°-Vice-Presidente.

Não havendo quem queira fazer qualquer inter
venção, iniciaremos a chamada, que será feita
por ordem alfabética. Os Srs. Constituintes encon
trarão as cédulas na sala anexa, e as colocarão
na uma ao lado da Presidência, devendo assinar
a lista de votação.

A SI"" Secretária procederá à chamada dos Srs.
Constituintes.

O SR. CONSmUINTE ALUÍZIo BEZERRA
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana Neto)- Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Aluizio Be
zerra.

O SR. CONSmUINTE ALUÍZIO BEZERRA
Sr. Presidente, companheiros Constituintes mem
bros desta Subcomissão, quero apenas fazer algu
mas rápidas colocações, dado que meu nome
foi citado para concorrer ao cargo de Vice-Pre
sidente. Como este é o primeiro contato que te
mos, e que será seguido de outros, gostaria de
me apresentar aos companheiros, para que pos
sam saber precisamente em quem estão votando.
Creio que se trata de uma reunião de entrosa
mento. Nesse sentido, quero dizer que no PMDB,
assim como nos oito anos como Deputado Fede
ral, ou na Comissão de Relações Exteriores, com
companheiros aqui presentes, o nosso trabalho
- que continuará no Senado Federal com a nos
sa eleição para aquela Casa - tem sido bastante
voltado para a integração latino-americana.

Além disso, devo citar também que durante
quatro anos, fiz, na Universidade de Paris, curso

de doutorado em Direito Internacional e Relações
Políricas Internacionais, também pelo Instituto de
Altos Estudos Latino-Americanos. Assim, ao lado
dos companheiros, aqui estou como candidato
ao cargo de Vice-Presidente desta Subcomissão.
Mas, na Vice-Presidência ou fora dela, estou pron
to para colaborar, para que possamos juntos fazer
triunfar, a partir deste trabalho, a grande tarefa
a que nos propusemos. E que as conclusões dos
nossos trabalhos, que do estudo do problema
da dívida externa à regulamentação das relações
internacionais, tendo como base os interesses do
nosso País, seja no plano da comercialização, seja
no plano das relações internacionais, se dêem
emfunção da soberania e dos interesses do nosso
povo. Hoje sofremos a grande pressão das multi
nacionais e do imperialismo financeiro diante da
moratória decretada pelo Governo brasileiro para
que o pagamento da dívida se dê em função dos
interesses soberanos de desenvolvimento do nos
so País.

Neste momento histórico que estamos vivendo,
esta Subcomissão poderá dar uma grande ajuda
no sentido de bem discutirmos as questões refe
rentes à nossa soberania e às relações interna
cionais. Não mais nos submeteremos às ordens
impostas ao nosso País, mas empenhar-nos-e
mos em uma intransigente defesa dos interesses
da nossa população, para que tenhamos relações
econômicas e diplomáticas com base exclusiva
mente nos interesses do povo brasileiro.

São estas as colocações preliminares que gos
taria de fazer. O nosso propósito e o nosso traba
lho baseiam-se em um bom relacionamento com
todos os companheiros, mas não poderia deixar
de mencionar algumas dessas questões que estão
na ordem do dia neste momento histórico para
a nossa Pátria e para todos nós. Esta Subcomis
são desempenhará papel histórico, fundamental
nesse Capítulo da Constituição, muito importante
para definir muitos dos problemas enfrentados
pelo nosso povo e pelo nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana Neto) - Pros
segue a chamada.

(Chamada)

O SR. CONSmUINTE ANTÓNIO FERREIRA
- Quero apresentar-me: Constituinte Antônio
Ferreira, de Alagoas, quarto mandato nesta Casa.
Desde já quero oferecer-me aos meus amigos
para continuar trabalhado por esta Casa e para
dar uma demonstração de honestidade ao povo
brasileiro. Honrarei o meu nome e o de todos
os nossos companheiros Constituintes. Muito
obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (LuizViana Neto) - Pros
segue a chamada.

(Chamada)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana Neto) - Para
uma questão de ordem, com a palavra o Sr. Cons
tituinte Roberto DAvila.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO DÁVILA
Prezados Constituintes, antes de votar gostaria de
dizer-lhes duas palavras. O meu nome foi esco
lhido pelas Lideranças partidárias para, eventual
mente, presidir os trabalhos desta Subcomissão.
Gostaria de dizer que não se trata de se desen
volver aqui um trabalho partidário, mas sim de
buscar um consenso o mais amplo e o mais de-
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mocrático possível. Estas linhas palavras não são
apenas palavras formais de agradecimento pela
hora de poder colaborar com V.Ex"

Nesses anos, como jornalista, acostumei-me a
ouvir mais do que a falar. E, como Presidente
desta Subcomissão, se for indicado, terei a mes
ma função equidistante, procurarei abrir o mais
amplo consenso, como disse, para que possa
mos, neste momento em que o Brasil busca o
seu caminho ara a democracia, fazer realmente
uma Constituição voltada para a questão demo
crática em nosso País.

Neste momento em que discutimos problemas
graves da vida nacional, como a questão da divida
extenra e outras, é preciso que façamos aqui uma
ampla discussão como diversos segmentos da
sociedade brasileira, e mesmo com setores inter
nacionais. Que todos venham conversar conosco,
expor suas idéias para que possamos fazer desta
Subcomissão não só uma das mais importantes
nesta Constituinte, como também a que tenha
o mais amplo aspecto democrático. Muito obriga
do. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (LuizViana Neto) - Passo
a Presidência ao Constituinte Aécio Neves, para
que eu possa votar. (Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana Neto) - Será
procedida a leitura dos Constituintes-suplentes
para que também possam votar.

(Chemeds.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana Neto) - Vota
ram 13 Constituintes, o que significa que foi atin
gido o quorum regimental.

Encerrado o processo de votação, ouvido os
Constituintes Aéc10 Neves e Jonival Lucas para
que exerçam a função de escrutinadores. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana Neto) - O
número de sobrecartas coincide com o número
de votantes.

Vou proclamar o resultado da votação.
Para Presidente, o Constituinte Roberto D'Ávila

com 13 votos. (Palrnas.) Para Io-Vice-Presidente,
o Constituinte AluízioBezerra, com 13votos. (Pal
mas.) Para 2°-Vice-Presidente, o Constituinte An
tônio Ferreira, com 13 votos. (Palmas.)

Proclamo eleitos Presidente e Vice-Presidentes
desta Subcomissão os nossos companheiros que
acabam de ser ungidos pelo voto dos seus com
panheiros, formulando votos de pleno êxito no
seu trabalho, da maior significação, para o cum
primento desta grande tarefa que hoje se inicia,
e que é um dos grandes estuários da esperança
de melhores dias para o povo brasileiro, qual seja,
a elaboração de uma nova Constituição para um
País moderno, democrático e decidido a construir
um grande futuro e nele fazer crescer um povo
próspero, desenvolvido e sobretudo consciente
de que a nação a qual integra está-se edificando
sob a égide da justiça social.

Declaro empossados, como Presidente e Vice
Presidentes desta Subcomissão, os Constituintes
Roberto D'Ávila,AluízioBezerra e Antônio Ferreira,
respectivamente, e os convido para assumirem
os seus postos. (Palrnas.)

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila)- Que
ro agradecer, e não apenas com palavras formais,
a confiança em mim depositada. Tenho certeza
de que, todos juntos, faremos um trabalho bas
tante eficaz nesta Subcomissão neste momento

tão importante para o nosso País. Tenho certeza
- repito - de que esta Subcomissão será uma
das mais importantes nos trabalhos constitucio
nais. Acho que a questão da democracia, que
se impõe hoje, em nosso País, como também
a questão das relações internacionais, serão a pe
dra de toque dos nossos trabalhos neste órgão,
assim como serão a soberania e a nacionalidade.

Gostaria, neste momento, de designar o Relator
para a nossa Subcomissão da Nacionalidade, da
Soberania e das Relações Internacionais O Rela
tor é o Deputado João Herrmann Neto, do PMDB
de São Paulo. (Palmas.)

O SR. CONSTIfUlNTE SARNEY FILHO - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila)- Tem
a palavra o nobre Constituinte Sarney Filho.

O SR. CONSTIfUINTE SARNEY FILHO - Sr.
Presidente, gostaria de parabenizar não só V. Ex",
como os demais membros da Mesa e o Relator
recém-designado. Tenho absoluta certeza de que
todos os empossados saberão honrar a confiança
que lhes foi depositada.

Como todos sabem, a Nação deseja que a nova
Constituição, o quanto antes, saia das idéias e
passe para a prática. Justamente dentro deste
espírito, tomo a liberdade de encaminhar a V.
Ex" requerimento no sentido de que esta Subco
missão designe outra Subcomissão para que pos
sa, o mais breve possível, tomar as providências
cabíveis no sentido de promovermos um simpó
sio sobre a dívida externa. Como sabemos, esta
Subcomissão trata da soberania e das relações
internacionais, e a dívida externa está afeta a esses
temas.

Encaminho este requerimento para que possa
mos o quanto antes tomar as decisões que a
Nação espera, e peço a V. Ex" que o submeta
imediatamente à deliberação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Avíla) - Sr.
Presidente, realizaremos nossas reuniões confor
me o que dispõe o art. 14 do Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte, que passo
a ler:

"Art. 14. As Subcomissões destinarão
de 5 (cinco) a 8 (oito) reuniões para audiência
de entidades representativas de segmentos
da sociedade, devendo, ainda, durante o pra
zo destinado aos seus trabalhos, receber as
sugestões encaminhadas à Mesa ou à Co
missão".

Não se fala em simpósio. Deixarei, então, em
aberto a questão, para que façamos uma pequena
discussão e possamos decidir sobre a realização
de um simpósio ou uma audiência pública. Trans
formaremos - quem sabe? - o simpósio numa
audiência pública.

O SR. CONSTITUINTE SARNEY FILHO 
Acho que esta é apenas uma questão semântica.
O importante é ouvir as pessoas que possam pres
tar os esclarecimentos devidos. Como autor do
requerimento, também deixo em aberto a ques
tão. O importante - repito - é que aqui venham
pessoas que possam esclarecer o assunto e nos
apontar rumos.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Sr.
Constituinte, isto já faz parte da nossa preocu-

pação. Juntamente com o Relator e os Senhores,
sem dúvida faremos essas convocações, trazendo
aqui o maior número de pessoas, bem como de
idéias, para o debate nesta Subcomissão. Apro
vado o requerimento.

Com a palavra o Relator João Herrmann Neto.

O SR. RELATOR (João Herrmann Neto) - Sr.
Presidente, Constituinte Roberto D'Ávila,Sr. Vice
Presidente, companheiros constituintes desta
Subcomissão da Comissão geral temática a que
pertencemos, aqui representada pelo SenadorJo
sé Paulo Bisol, agradeço, em primeiro lugar, ao
meu partido, o PMDB, através de seu Líder Mário
Covas, a confiança que demonstrou com a indica
ção do meu nome para relator. Poderia ter sido
- tenho certeza - qualquer outro dos 10 consti
tuintes que comigo compõem esta subcomissão.

Meu partido, assim como todos os outros, pos
tou por indicar a esta Subcomissão pessoas não
apenas afeitas ao trato da matéria, mas com a
responsabilidade que a sociedade lhes impõe.
Portanto, neste primeiro momento gostaria de
que o meu cargo não fosse o de relator oficial;
gostaria de poder contar com os demais compa
nheiros como relatores adjuntos, no processo diá
rio de construir a proposta que emergirá desta
subcomissão. --

Importante é a nossa coesão neste momento
em que somos cidadãos do mundo num país
que ainda não conseguiu - apesar dasua recente
história democrática - impor-se como nação so
berana, com dignidade suficiente para que o seu
povo não tenha apenas fronteiras, mas, acima
de tudo, uma postura internacional. Um país co
mo o nosso, que busca através não de um estado
de direito, mas da formulação de uma política
tanto interna quanto externa, ainda não tem a
advocacia de seu povo, não tem o seu povo como
mandante dos seus legítunos governantes.

Quero, portanto, dizer que, por esta Comissão,
pela Comissão l-A, primeira a ser instalada, passa
a posição do cidadão brasileiro. É aqui que ele
definirá a sua vida. Acabar-se-á de uma vez por
todas com aquela famosa frase: "O cidadão não
mora na Nação, nem no Estado, mas no muni
cípio". É preCISO, de uma vez por todas, que esse
cidadão nacional se chame brasileiro. E é nesta
Subcomissão que os brasileiros começarão a
exercer o seu direito civil, Muito obrigado. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila)- Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos
da presente reunião, convocando outra para ama
nhã, às 9h30min, para continuação dos trabalhos
e os primeiros convites às personalidades que
virão partícípar da nossa Subcomissão. Está en
cerrada a reunião.

ATA DA 2' REUNIÃO,
EM 22 DE ABRIL DE 1987

I' REUNIÃO DE
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dezessete
horas e trinta minutos, na Sala "D'l" do Anexo
IIda Câmara dos Deputados, reuniu-se a Subco
rníssâcda Nacíonalldade, da Soberania e das Re
lações Internacíonaís, sob a Presidência do Cons
tituinte Roberto D'Avila, com a presença dos se-

•
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guintes Constituintes: Antonio Ferreira - Vice
Presidente,João Herrmann Neto- Relator,Aécio
Neves,José Carlos Grecco, LuizVianaNeto, Cleo
nâncio Fonseca e Sarney Filho,membros da Sub
comissão e, ZizaValadares e Maguito Vilela. Ha
vendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou abertos ou trabalhos. ATA: Após lida,
aAta da Reunião anterior foi,sem discussão, apro
vada por unanimidade. EXPEDIENTE: Não ha
vendo expediente a ser lido, Senhor Presidente
anunciou A ORDEMDO DIA: Audiência Pública
com o comparecimento do Senhor Secretário
Geral do Ministériodas Relações Exteriores, Em
baixador Paulo Tarso Flecha de Uma. O Senhor
Presidente antes de passar a palavra ao convi
dado, deu conhecimento aos presentes das nor
mas que norteariam a reunião, citando o artigo
64 do Regimento Intemo da Câmara dos Deputa
dos. O convidado fez sua exposição, após o que
respondeu a perguntas formuladas pelos Senho
res Constituintes Sarney Filho, Aécio Neves, Luiz
Viana Neto, João Herrmann Neto e Roberto D'Á
vila, tendo este, no momento em que questionou
o visitante, sido substituído na Presidência dos
trabalhos pelo Constituinte Aécio Neves. Nada
mais havendo a tratar, às dezenove horas e vinte
e cinco minutos, o Senhor Presidente encerrou
a reunião, cujo inteiro teor será publicado, após
a tradução das notas taquigráficas e o competente
registro datilográfico,no Diárioda Assembléia Na
cional Constituinte. E, para constar, eu, Regina
Beatriz Ribas Mariz, Secretária, lavrei a presente
Ataque, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente. - ConstituinteRoberto
D'ÁvIIa, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Ha
vendo número regimental declaro abertos os tra
balhos desta reunião do dia 22 de abril de 1987
da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania
e das Relações Internacionais, que se destina a
ouvir o Exm'' Sr. Embaixador Paulo Tarso Flecha
de Uma, Secretário-Geral do Ministério das Rela
ções Exteriores.

,A Sra. Secretária procederá a leitura da ata.
(E lida e aprovada a ata da reunião anterior).

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávlla) - O
convidado, após sua exposição, poderá ser inter
pelado pelos Srs. Constituintes presentes com ba
se no que dispõe o Regimento Intemo da Câmara
dos Deputados no que tange a reuniões de au
diência pública, art. 64:

"Os membros da Comissão poderão, ter
minada a leitura interpelar o orador estrita
mente sobre a exposição lida,por prazo nun
ca superior a três minutos.

Parágrafo único. O orador terá o mesmo
prazo para responder a cada Deputado, sen
do-lhe vedado interpelar os membros da Co
missão."

Agradeço a presença do Sr. Embaixador Paulo
Tarso Flecha de Lima e concedo-Ihe a palavra.

O SR. PAULO TARSO FLEXA DE LlMA
Sr. Presidente Roberto D'Ávila, Srs. Constituintes.
senhoras e senhores, sinto-me particularmente
honrado pela distinção que me confere a Subco
missão de dar início à série de audiências sobre
assuntos ligados à questão das relações intema
cionais na futura Constituição. Minhas funções
são as de Secretário-Geral do Ministériodas Rela
ções Exteriores. Sou diplomata de carreira. Natu-

ralmente, de acordo com o que combinei com
o Presidente Roberto D'Ávila, fareiuma exposição
inicial e, conforme S. Ex' anunciou, terei muito
prazer em colocar-me à disposição dos Srs. Cons
tituintes para as perguntas que S. Ex' houverem
por bem formular.

Quero assinalar a importância de que se reves
te, para o Brasil, o fato de se aperfeiçoar ainda
mais o entendimento entre o ltamaraty e o Legis
lativo, principalmente neste momento em que es
tão sendo definidos os princípios gerais que deve
rão reger a nova Constituição e as regras do con
vivioentre o Executivo e o Legislativo. É impor
tante que este convivio seja aperfeiçoado com
vistas à futura elaboração legislativae com vistas
a aprimorar esse contato entre dois Poderes. Claro
está que, numa sociedade democrática como a
nossa, a interação entre o Executivo e o Legis
lativo, na área da política externa, é crescente e
é uma característica mesmo dos parlamentos
modernos. Acho que a tarefa de que V.Ex's estão
incumbidos é fascinante. Nós nos colocomos in
teiramente à disposição de V. Ex's para lhes ofere
cer as contribuições que julgarem oportuno for
mulemos.

A primeira afirmação que caberia assinalar é
esta: a políticaexterna não é prMlégionem mono
pólio do ltamaraty. Para que ela seja consistente,
respeitada e confiável, deve ser uma expressão
de vontade de toda a sociedade brasileira.A con
cepção de interesse nacional deve, conseqüente
mente, ser abrangente e incorporar, de forma
completa, todas as complexidades da nossa so
ciedade, da Nação brasileira.Nesse sentido, a fun
ção do Legislativo é decisiva, pois ela não pode
reduzir-se a uma atividade apenas de controle
do Executivo.Deve ser participante, pois o Legis
lativoprecisa colaborar com o Executivo nas op
ções diplomáticas, partilhando a nossa responsa
bilidade de Executivo trabalhando em conjunto
para a formulação e a defesa do interesse nacio
nal. Por isso, o ideal, obviamente, numa política
externa, é que haja um consenso amplo, multipar
tidário, e que evidentemente não exclui nem o
debate nem opiniões contraditórias. O que se bus
ca é justamente uma expressão da vontade nacio
nal que reflita, como já me referi, toda a comple
xidade da nossa sociedade e que seja a mais
abrangente possível. Nossa capacidade de ação
internacional tem muito a ver com a nossa repre
sentatividade. E a respresentatividade decorre jus
tamente de podermos exprimir a vontade da Na
ção e da sociedade. Anossa políticaextema proje
ta-se num universo extremamente complexo, um
universo cambiante com tendências contraditó
rias. Por outro lado, o Brasil,mercê de sua dimen
são e sua inserção internacional, não é um ator
principaldo cenário internacional. Quer dizer,nós,
infelizmente, não determinamos as regras do sis
tema intemacional, mas temos nele uma partici
pação, hoje, bastante intensa, respeitada e cons
trutiva. É claro que nós, como sociedade, sofre
mos influências e procuramos também influen
ciar, não através do exercício do poder, da força
ou da pressão, mas, sim, através da força dos
argumentos, da persuasão, da influência, do
exemplo, da negociação, enfim, do uso de instru
mentos universalmente aceitos como legítimos
dentro das regras do convíviointernacional. Hoje.
nossa presença internacional ampliou-se consi
deravelmente. Temos, por assim dizer, interesses

universais. Sobretudo, se compararmos nossa
presença internacional com o que éramos há trin
ta anos, poderemos ver o quanto diversificamos.
Fomos, inclusive, em medidas variadas, partici
pantes relevantes dos processos de transforma
ção do cenário intemacional. Em primeiro lugar,
por exemplo, sem deixar o cenário regional, sem
abandoná-lo, superamos amplamente a moldura
estritamente sul-americana que era a nossa carac
terístíca até os anos 50, e não só expandimos
esse horizonte subcontinental para uma abran
gência mais ampla, como já temos, hoje, uma
gravitação até universal.

No cenário regional também modificamos a
natureza dos nossos relacionamentos com os Es
tados Unidos. Temos muito mais independência.
Temos uma agenda que pode até ser qualificada
de contenciosa, mas é uma agenda muito mais
densa e já mostrando o perfilindividualque nosso
Paísostenta. Por outro lado, a natureza das nossas
relações com os vizinhos modificou-se ao longo
desses trinta anos. Conseguimos superar procon
ceitos e desconfianças e hoje o Brasil é conside
rado, não só pelos seus dezvizinhos,mas também
pela comunidade latino-americana, um parceiro
responsável, com um dado essencial de planeja
mento econômico e estratégico. Nenhum país
hoje, na América Latina, pode dar-se ao luxo de
deixar de levar em conta a realidade brasileira
nas suas formulações de política de longo prazo.

Outro fato que passou a constar do nosso coti
diano é a realidade do nosso relacionamento com
o Terceiro Mundo. Quer dizer, nossa experiência
anterior de relacionamento com países em desen
volvimento praticamente se cingia à Amêríca do
Sul. Hoje temos interesses relevantes na Africa,
Oriente Médio, no Extremo Oriente, no Sudeste
Asiático, enfim, temos hoje uma amplitude de
contatos, uma diversificação de interesses que
mostra o universalismo de nossa presença. So
mos não apenas um país em desenvolvimento;
somos, hoje, um protagonista global.

Nosso relacionamento com a Europa também
se intensificou.Temos agora de projetar-nos com
uma singularidade própria, principalmente por
que fugimos ao estereótipo de Terceiro Mundo,
com o qual a Europa sempre dialogou. Não so
mos membros das convenções preferenciais; o
Brasil é um país latino-americano que tem uma
crescente mensagem para transmitir aos países
europeus, sendo que a Europa também se apre
senta ao Brasil como uma opção importante de
busca cultural, tecnológica, e de outras formas
de cooperação. Houve,portanto, além da amplia
ção espacial da nossa presença, uma mudança
qualitativa. Nossa própria capacidade industrial,
se, de um lado, nos fortalece em termos de poder
nacional, também gera problemas para o relacio
namento internacional do País. Acho que o me
lhor exemplo disso é o nosso contencioso com
alguns países industrializados, especialmente
nossa relação, em termos de informátIca ou em
termos de outros produtos de altatecnologia, com
os Estados Unidos e com vários países industria
lizados.

Em nossas ligações com os países africanos,
nossas posições, hoje, são muito claras, pois não
temos nem hipotecas coloniais a resgatar, nem
dúvidas quanto à nossa fidelidade aos princípios
por eles defendidos, principalmente em matéria
de repúdio ao "apartheid" e condenação a essas
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formas de relacionamento que são inaceitáveis
pela comunidade internacional.

Nossa capacidade de mobilização regional é,
também, um fattor muito importante. Nesse sen
tido eu gostaria de me referir - na seqüência
de meus pensamentos eu a omiti - à nossa cres
cente presença multilateral que é também, de
monstrativa do novo perfil brasileiro. É a nossa
presença nas Nações Unidas, a nossa presença
no Tratado Antártida, no GATT e nas mais varia
das formas de cooperação multilateral. No atual
Governo, por exemplo, já há iniciativa do Presi
dente Sarney de estabelecer, no Atlântico Sul ,
uma zona de paz e de cooperação. A acolhida
que essa iniciativaobteve nos foros internacionais
é, por si só, demonstrativo da alta credibilidade
e do elevado prestígio brasileiro.

Por outro lado, o nosso exercício diplomático
deixa de ser mera repetição de posições princi
pescas. Passamos a ser chamados a cada mo
mento a definir posições práticas e opções con
cretas, o que é característica justamente de um
país que tem interesses muito diversificados. E
a gestão diplomática passa a ser realmente uma
tarefa muito complexa, para a qual o País está
bem preparado. Desculpem-me por expressar
me assim, mas, excluindo minha própria pessoa,
tenho muito orgulho em dizer que possuímos um
corpo diplomático da melhor qualificação. Inclu
sive ele tem sido objeto de decisões do Governo,
com vistas a modernizar sua estrutura e a abrir
opções profissionais que valorizem realmente o
mérito e a avaliação objetiva das suas qualifica
ções. Agora temos também certa agilidade no
processo decisório. Mas é fundamental que man
tenhamos com a sociedade canais abertos e de
sobstruídos. Nesse sentido o apoio do Legislativo
é um elemento absolutamente fundamentai. Por
isso celebramos tanto a iniciativa do Presidente
Roberto D'Ávilade abrir essa série de audiências
públicas.

Umponto importante neste diálogo Legislativo
Executivo é entendermos que o nosso jogo diplo
mático, que aparece em público, nas reuniões
internacionais, nas visitas, nos acordos, é apenas
um dos dados do processo de inserção interna
cional do País. Um país como o nosso, como
assinalei, com a sua complexidade de interesses,
além de sua presença político-diplomática, o seu
processo político propriamente dito, oferece vá
rias outras opções, vários outros processos, per
feitamente legítimos, em que há uma interação
entre sociedades internacionais, quer dizer, socie
dade por sociedade: são transações comerciais,
são relações internacionais no plano dos sindica
tos, são transações financeiras; são presenças cul
turais, enfim, um universo do cotidiano que, à
medida que se vai intensificando com a comuni
cação entre os países, vai também aumentando
essas formas de inserção internacional.

Esses fatores todos representam a influência
dos traços culturais, politicos e de várias outras
naturezas e que, de certo modo, são condicio
nantes da ação diplomática. Nesse sentido, cada
vezmais teremos de dialogar com V.Ex'". O ltama
raty tem como pano de fundo uma tradição de
diálogo com o Legislativo, cabendo-nos, agora,
criar uma nova forma de convívio, na defesa de
certos princípios gerais de política externa - uma
intervenção, autodeterminação, solução pacífica
onde houver meios constatados para tal, guarda

soberana dos Estados - que, aliás, vejo, já foram
objeto de várias iniciativas.

Acho que a Constituinte teria, em termos de
relações internacionais, dois desafios básicos. O
primeiro seria estabelecer e reiterar princípios que,
incorporando o melhor da nossa tradição, de em
sinal claro da nossa boa disposição de convívio
pacífico e amigável com todos os países. Nesse
sentido, as normas por exemplo, sobre proibição
de guerra de conquista, recurso obrigatório a
meios pacíficos para solução de controvérsias,
são normas que transcendem muito os princípios
meramente retóricos e que representam o verda
deiro perfil internacional do País. De modo que
diria que esse primeiro desafio dos princípios,
realmente, é muito importante.

Um segundo princípio é a questão do diálogo
Legislativo-Executivo. Isso, no sentido amplo. E
claro que não tenho a pretensão de falar sobre
o equilíbrio de Poderes. Minha ótica, necessaria
mente, tem de limitar-se à questão do diálogo
Executivo-Legislativo, no âmbito estrito das rela
ções exteriores, política externa legislativa.

Achamos que devem ser definidas regras claras
que permitam, em primeiro lugar, um controle
efetivo sobre os atos .que tenham efeito político
real sobre a inserção internacional do Brasil. Esta
é uma questão absolutamente fundamental, por
que não devemos ter um sistema de controle
que bloqueie o Executivo em seu campo próprio
de ação. E não se deve eliminar a agilidade que
a política externa precisa ter, mas achamos que
é absolutamente legitimo - e legitimamente 
que haja uma interferência, um diálogo amplo
entre o Legislativo e o Executivo. É claro que
isso pressupõe um conhecimento amplo dos atos
internacionais que não estejam necessariamente
submetidos ao controle legislativo.Atualmente há
uma interpretação que não nos tem causado
maiores problemas de relacionamento com o Le
gislativo. Mandamos, normalmente, para o Legis
lativo aqueles atos internacionais cuja hierarquia
e cujo conteúdo representem algum tipo de alte
ração na forma da relação ou na substância da
relação internacional. Há um número grande de
atos meramente executivos que poderiam ser
classificados, por exemplo, em termos formais,
estabelecendo-se inclusive um paralelo entre o
decreto e a lei, ou seja, o ato executivo seria,
vamos dizer, a regulamentação do tratado que
terá sido objeto de aprovação e de participação
legislativa na sua formulação. E um terceiro ponto
é esse conhecimento dos atos - desculpe-me
voltar ao assunto - que é importante, porque
atualmente publicamos todos os atos internacio
nais no Diário Oficial. Mas acho que haveria
talvez necessidade de se definir, seja através de
um mecanismo de uma lista positiva de atos a
serem submetidos necessariamente ao controle
do Legislativo, seja através de uma lista negativa
- ambas as formas são constitucionalmente ca
bíveis, inclusive adotadas pela Constituição de vá
rios países - de atos que, por sua natureza, não
tenham necessidade de uma apreciação legisla
tiva. Mas acho que é necessário aperfeiçoar-se
esse sistema de comunicação, sobretudo, como
disse antes, até para aumentar o grau de legitimi
dade de representatividade da ação do exercício
diplomático. Outro ponto que, acho, será crucial
na tarefa de V.Ex'" é a definição de mecanismos

formais ou informais, ostensivos ou discretos,
através dos quais se aperfeiçoe a comunicação
entre o Legislativo e os Executivos e através dos
quais o Legislativo se informe dos rumos e das
opções de política que o Governo exercita. Então,
nesse sentido, creio que haverá necessidade de
se intensificar, nas duas Casas do futuro Congres
so, uma comunicação desobstruída, não só com
o Ministro de Estado, mas com chefias de Ministé
rios, responsáveis operativos, quer dizer, um siste
ma de comunicação absolutamente descontraído
com o Legislativo. Acho que é útil para o Legis
lativo,como reforça muito a posição do Executivo.

De modo que teremos esse sistema, por exem
plo, de audiências, iniciado aqui pela Subcomis
são. Evidentemente, é um sistema muito útil,por
que é uma forma importante de comunicação
com a sociedade. Acho que podemos conceber
seminários, simpósios e oferecer ao Congresso
as informações de que tiver necessidade, além
daquelas a que estejamos constitucionalmente
obrigados. Enfim, devemos aprimorar ao máximo
esse convívio, que é tão estimulante - e para
o qual todos batalhamos- porque é um corolário
mesmo do nosso esforço de construção demo
crática.

Então, pela própria natureza da história de con
vivência internacional do Brasil, em que lidamos
permanentemente com interesses contraditórios,
em harmonização de posições contraditórias,
muitas vezes somos obrigados a admitir que o
país mais complicado ao negociar é o nosso País,
justamente pela necessidade de harmonizar posi
ções que reflitam equilibradamente a vontade na
cional. Por isso mesmo, orgulha-nos muito dizer
que temos uma alma democrática, que não é
mera obrigação profissional este diálogo com o
Legislativo, ele é aceito pela nossa corporação
com naturalidade e como uma necessidade de
entendimento.

Acho que aqui, por exemplo, o nosso ilustre
Relator, o Deputado João Hermann, que vem da
legislatura passada, pode dar o testemunho da
utilidade desse contato com o Legislativo. Em
várias questões que S. Ex', com a paixão que
o caracteriza, sempre soube colocar, com vee
mência, perante o Executivo, encontrou sempre,
do nosso lado, interlocutores atentos e prontos
a construir, juntos, uma posição de interesse na
cional.

Minha presença aqui, como funcionário mais
graduado do Ministério - pois o Sr. Ministro é
um eminente político, ex-Govemador de São Pau
lo, mas eu sou um funcionário de carreira 
tem, a meu ver, certo simbolismo nessa iniciativa
do Presidente Roberto D'Ávila. Acho que ela de
monstra o nível de interesse que o Legislativo
pretende ter no debate das questões Internado
naís, e estamos plenamente convencidos de que
a construção da democracia e a edificação de
uma Constituição que sirva bem a nosso povo
é uma tarefa de todos nós. Elegemos V. Ex" e
estamos prontos a colaborar em sua tarefa. E
o ltarnaratí, como instituição que tem assinalados
serviços prestados ao País ao longo de sua nobre
história, não se pode furtar a esse diálogo. Nós
nos sentimos em casa no Legislativoe aqui estare
mos todas as vezes que formos convocados.

Creio que me cabe, agora, depois destas pala
vras introdutórias, agradecer a atenção e o inte-
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resse com que me ouviram. Quero colocar-me
inteiramente à disposição de V.Ex'" para um cha
mado exame vago. Muito obrigado. (Palrnas.)

O SR.PRESIDENTE(Roberto D'Ávila) - Depu
tado Sarney Filho, passo a palavra a V.Ex" Antes,
porém, eu gostaria de convidar o Constituinte Aé
cio Neves para compor a Mesa. Na ausência do
Constituinte MãrioAssad, Presidente da Comissão
da Soberania e dos Direitos e Garantias do Ho
mem e da Mulher, que se encontra em Minas,
ele é o Presidente em exercício da Comissão.

O SR. CONSTITUINTE SARNEY ALHO - No
bre Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, an
tes de tudo, gostaria de agradecer a sua presença
aqui - creio que expressando o sentimento de
toda esta Subcomissão - e parabenizá-lo por
suas breves, mas brilhantes palavras, que real
mente nos esclareceram e nos puseram a par
de pontos importantes que haveremos de utilizar
durante os nossos trabalhos.

Gostaria que V. Ex" principalmente dentro do
espírito da convocação desta Subcomissão, que
não é certamente o de ouvir um membro do Exe
cutivo, mas, sim, um brilhante e experiente ho
mem ligado às relações exteriores, como membro
que é do Corpo Diplomático, nos esclarecesse
sobre a participação do Brasilnos conflitos bélicos
internacionais. Tenho particular interesse neste
ponto porque sou autor de uma proposta de artigo
à Constituição que, se aprovada pela Constituinte,
fará com que o Brasil se torne uma potência neu
tra nos conflitos armados. Evidentemente, como
sabe V. Ex', e bem o disse no começo, política
externa é acima de tudo expressão da vontade
da Nação. E nós, como políticos, tentamos humil
demente ser um elo de ligação entre a vontade
da Nação e as realizações que porventura vierem
a acontecer. Com esta proposta expressamos a
vontade de uma parcela ponderável do espírito
pacifista do povo brasileiro. Dentro desse con
texto, junto com outro projeto de nossa autoria,
mas também representado por um grupo de Par
lamentares ligados à defesa da ecologia no Brasil,
apresentamos outro dispositivo no qual proíbe
o Brasil - sei que isso não é da sua área, mas
somente a título de lembrança - de produzir
artefatos bélicos nucleares. Gostaria de saber não
a posição do Executivo, mas a de um experiente
e brilhante homem da diplomacia brasileira, que
poderá nos esclarecer acerca do assunto. V. Ex"
afirmou anteriormente que havia dois desafios aos
quais deveríamos nos ater. O primeiro seria justa
mente estabelecer e reiterar os princípios paci
fistas do nosso povo, através dos artigos que já
existem na Constituição; o segundo, o diálogo
entre o Executivo e o Legislativo. Fixo-me neste
primeiro desafio e gostaria de receber as luzes
de V.Ex" nesta questão.

O SR. EMBAIXADOR PAULO TARSO FLEXA
DE UMA- Nobre Constituinte, em primeiro lu
gar, muito obrigado pelas suas generosas pala
vras e pela honrosa expressão de confiança na
minha modesta capacidade profissional.

Considero não só válido como recomendável
que incorporemos à Constituição alguns princí
pios reitores de nosso convívio intemacinal. Refe
ri-me a alguns princípios de diretrizes gerais como
intervenção, respeito à autodeterminação dos po
vos, etc. Mas no que conceme ao desafio, repor
to-me, especificamente aos dois dispositivos que

já constaram de Constituições anteriores e, acre
dito, seria importante que de alguma maneira os
reiterássemos. O primeiro é o que se refere à
proibição da guerra de conquista; o segundo, ao
recurso obrigatório a meios pacíficos de solução
e controvérsias. o nobre Constituinte pediu gene
rosamente a minha opinião pessoal. Como me
dispus a um exame vago, vou dá-Ia - e lembro
me de um chefe que dizia que a condição de
Diplomata é como lepra: adere vinte e quatro ho
ras por dia. Com a sua vênia, preferiria que o
nosso perfil pacífico ficasse caracterizado por es
ses dois princípios a que me referi. Somos mem
bros das Nações unidas. Há, na Carta das Nações
Unidas, um conjunto de regras que estabelece,
em determinadas circunstâncias, formas jurídicas
de aplicar as sanções hierárquicas e distintas con
tra determinados países. Se tivéssemos uma nor
ma constitucional que nos impedisse de ter esta
responsabilidade, talvez nos auto-excluíssemos
de um processo internacional do qual somos par
te e do qual dificilmente poderemos ficar ausen
tes, em função dos pontos a que me referi ante
riormente, ou seja, da nossa própria inserção in
ternacional. Temos o exemplo muito evidente de
um país neutro, a Suíça. Foi neutralizado há al
guns séculos e, por isso mesmo, está colocada
em posição de não-participação numa série de
organismos e expressões de cooperação interna
cional.

De modo que, para ser preciso na minha res
posta, acho que seríamos fiéis à nossa tradição,
projetaríamos um perfilconstrutivo, positivo,e da
ríamos um saudável exemplo de convíviointerna
cional se nos ativéssemos a esses dois princípios
a que me referi. Nós presisaríamos chegar a uma
definição de neutralidade, que poderia ser até
mesmo conflitante com a nossa participação nas
Nações Unidas.

O SR. CONSTITUINTE SARNEY FILHO 
Agradeço a V.Ex'. Aargumentação é válida,muito
embora de nossa parte achemos que existem ou
tros meios, mas longe de mim tentar discutir esses
assuntos com V.Ex'. Realmente se contássemos
com tal dispositivo em nossa Constituinção, evi
dentemente estaríamos dando um passo à frente,
voltando os olhos não para o passado, mas para
o futuro. Creio que o Brasil ,desempenha hoje
a função de país líder do Terceiro Mundo, e não
de país colonialista. Um dispositivo desta natureza
além de desarmar os espíritos daqueles que nos
vêem como Nação que pretende, no futuro, ser
imperialista, iria abrir-nos o caminho para uma
nova ordem nas relações internacionais. Entendo
suas argumentações e creio que esta Subcomis
são vai estudá-Ia profundamente. Elas são válidas,
mas, nada impede que para elas tentamos buscar
alternativas. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Aécio Neves.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO NEVES '- Sr.
Embaixador, gostaria de fazer uma indagação so
bre a questão da soberania, assunto pertinente
a esta Subcomissão. Como vê V. Ex" a questão
do protecionismo e como pode ele influirno rela
cionamento do Brasil com outras nações, no to
cante à Informática, assunto que V.Ex" tratou mui
to de perto, recentemente e, por sinal, com bas
tante brilho e competência?

O SR. EMBAIXADOR PAULO TARSO FLEXA
DE UMA- Nobre Constituinte Aécio Neves, agra
deço a V.Ex" a oportunidade da pergunta, porque
permite que abordemos talveza mais crítica ques
tão da economia internacional, depois da dívida
externa.

Sem dúvida alguma, o programa do protecio
nismo situa-se hoje como LIma preocupação fim
damental no convívio internacional e é tant6 mais
importante quando, da postura de determinados
países, pode resultar em graves conseqüências
para o resto do mundo. Estamos assistindo a
uma crescente exacerbação protecionista, no
principal país parceiro internacional, os Estados
Unidos, por motivos de política externa e interna.
Alguns dos Srs. Constituintes estiveram aqui há
duas semanas com uma delegação parlamentar
norte-americana, chefiada por um deputado que
é Presidente da Comissão de Energia e Comércio
Interestadual da Câmara de Representantes e inte
grada por cerca de dez parlamentares america
nos. O primeiro ponto a ser salientado é o seguin
te: a motivação protecionista desse grupo de par
lamentares tinha muito mais a ver com a sobreví
vência de seus próprios mandatos, no que se refe
re à pressão, em seus próprios distritos eleitorais,
do que propriamente com o balanço de paga
mentos norte-americano ou com o bem-estar dos
povos do Terceiro Mundo. Este é o primeiro pon
to. E neste sentido dou meu testemunho: uma
vez fui ao Canadá e tive ali uma entrevista com
o então Primeiro-Ministro Trudeau, pessoa des
ída e muito agradável. Reclamávamos sobre uma
cota para calçados que os canadenses tinham
imposto e que afetava interesses nossos. Trudeau
simplesmente disse: "O que o Senhor quer? o
Senhor acha que eu posso deixar de impor essas
cotas e perder a eleição? A minha motivação pri
meiro tem de ser a sobrevivência do meu manda
to". Então, o pilar do protecionalismo é justa
mente a sobrevivência da política de parlamen
tares de muitos países industrializados, especial
mente dos Estados Unidos. A segunda questão
é uma consideração de ordem econômica e os
desequilíbrios que ela provoca na inserção com
a economia internacional. O problema aí já se
situa na esfera do Executivo norte-americano, no
que diz respeito a como administrar um déficit
comercial de cento e tantos bilhões de dólares.
E começam então as pressões, seja para atender
às preocupações do balanço de pagamentos, seja
para atender às próprias pressões internas, decor
rentes do exercício dessa saudável atividade a que
os políticos se entregam, que é fazer valer os pon
tos de vista de suas comunidades. Infelizmente,
a situação, hoje, chegou ao ponto de uma séria
confrontação. Assistimos, na semana passada, à
adoção de fortes direitos compensatórios contra
a importação de componentes eletrônicos do Ja
pão, por parte dos Estados Unidos, provocando
nas relações entre os dois países uma tensão co
mo há muito não se via. E isto causa sérios refle
xos internacionais, peque leva o Executivo norte
americano a adotar uma postura fortemente pro
tecionista também com relação a outros atores
da cena comercial internacional, que não são,
necessariamente, os causadores das distórções
da economia norte-americana. Estas distorções
não são imputáveis apenas às relações com o
exterior; elas têm muito a ver com a gestão da
própria economia norte-americana. Com um or-



12 Sexta-feira 1 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACK>NAL CONSTTrOlNTE - (Suplemento) Maiode 1987

çamento descontrolado, com a emissão desorde
nada de moeda, com uma série de problemas
intemos de ordem política e econômica, em razão
da forte gravitação da economia americana no
cenário intemacional, estas medidas de política
intema acabam sendo fator de ruptura intema
cional. Hoje, estes surtos protecionistas se mani
festam nos Estados Unidos. No caso do Brasil,
temos cerca de 50 produtos objeto de algum tipo
de ação protecionista, como direitos compensa
tórios ou contingenciamento, ou acordos de res
trição voluntária nas mais diversas formas de ad
ministração de mercado. Não se pode mais falar
em conceito de mercado livre como existiu no
pôs-guerra. Hoje não existe mais tal realidade.
Mesmo em países de economia supostamente
de mercado, como os Estados Unidos, temos um
acesso fortemente administrado. Os produtos que
para lá enviamos, em grande parte, estão sujeitos
a algum tipo de medida administrativa, que condi
cíona, de alguma maneira, as chamadas livres
forças de mercado. Este protecionismo nos Esta
dos Unidos também se manifesta em outros paí
ses. A Europa também tem uma postura muito
protecionista, e a pr6pria edificação tarifária euro
péia reflete esta visão do mundo, pois a estrutura
tarifária da comunidade vai ascendendo de pata
mar, segundo o grau de elaboração do produto.
Ou seja, quanto menos elaborado for o produto,
menos imposto sofre, e vai subindo até chegar
a tarifas que praticamente inviabilizamo exercício
do comércio. O caso do Japão é um caso à parte
na comunidade intemacional. Ainda ontem, co
mentava com o Constituinte Roberto D'Avila a
posição, por exemplo, de empresas como a Inter
brás, que chegou a abrir um escritório em Tóquío,
corn vistas a explorar as potencialidades óbvias
do mercado japonês e, depois de alguns anos
- dois ou três - concluiu que era mais fácil
e mais barato vender para o Japão na Avenida
Paulista do que em Tóquio. Por quê? Pela simples
razão de que o mercado japonês também é forte
mente administrado e sujeito a uma série de con
tingenciamentos e barreiras administrativas tarifá
rias ou não tarifárias etc. Esta enfermidade do
protecionismo está levando a situações absoluta
mente dramáticas, principalmente nos países en
dividados, porque, por uma gestão econômica
inadequada, a situação da divida foi-se agravando,
e, hoje, para se poder pagar esta divida, é preciso
ter acesso aos mercados. Eles se fecham em fun
ção do protencionismo, agravando de forma dra
mática o problema da dívida. Por esta razão, a
comunidade intemacional tem-se mostrado sen
sível a um entendimento intemacional que se cor
porificou na chamada rodada uruguaia de nego
ciação do GArr, em que se elaborou, cuidadosa
mente, um complexo consenso intemacional em
tomo de uma série de medidas visando à libera
ção do comércio intemacional e à adoção de pro
vidências que pudessem restabelecer certa nor
malidade nessas relações. Mas a nossa posição
é de encarar com certo ceticismo a evolução des
sa rodada. Vemos que certos compromissos prelí

'minares da execução dessa rodada são conhe
cidos pelos nomes em inglês como de compro
misso de stand still e draw back stand stilI.
O stand stiU é para manter as restrições e não
aumentar as atuais, e o draw back stand still
para desmantelar as atuais restrições. Estes com
promissos não s6 não estão sendo observado
como, em muitos casos, estão até sendo agrava-

dos. De modo qua nãe há um clima de liberação
intemacional. Ao contrário, o que se nota é um
agravamento. Estive recentemente na reunião de
Ministros de Comércio, na Nova Zelândia, e pude
sentir como os países estão céticos quanto aos
progressos. Cada grupo de países quer que sua
medida específica passe na frente das demais,
enquanto nós achamos que quaisquer compro
missos nesta área têm de caminhar de forma
harmoniosa e conjunta. De modo que a questão
do protecionismo está assumindo proporções
muito sérias. Pediria vênia ao nobre Deputado
Aécio Neves para assinalar que, no caso de um
país em desenvolvimento, como o Brasil, a prote
ção à indústria nascente não pode ser confundida
com o protecionismo. Protecionismo é uma mo
léstia de país industrializado, uma síndrome típica
de país que já atingiu certo estágio de desenvol
vimento e que, usa medidas restritivas para se
proteger de importações mais competitivas ou
do livrejogo das vantagens comparativas. No caso
da proteção de certos setores industriais, em um
pais como o nosso, isso é legítimo. Inclusive é
reconhecido pelo diploma que rege as relações
intemacionais, o GATT,OGATT reconhece espe
cificamente legitimidade na proteção das chama
das indústrias, que eles denominam infantis, nas
centes. De modo que há que se distinguir com
clareza que, no nosso caso, temos legitimidade
ao proteger uma indústria nascente. Batemo-nos
contra países industrializados, que protegem e
tentam reverter as forças de mercado.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila)- Gos
taria de fazer uma pergunta. Antes, porém, passo
a Presidência ao Deputado Aécio Neves. Sr. Em
baixador, não vou repetir as palavras dos Depu
tados Samey Filho e Aécio Neves. V.Ex"lembrou
que sua presença aqui tem o simbolismo desse
novo Brasil que queremos construir, com novas
relações, sem desconfiança, entre o Legislativo
e o Executivo. A presença de V. Ex" atesta essa
boa vontade de ambas as partes. Uma questão
fundamental e com a qual vamos conviver por
muitos anos é justamente a da dívida extema.
Queria perguntar - e sem nenhum complexo,
porque V. Ex' conhece profundamente o assunto
internacional - como V. Ex' vê a divida extema
na Constituição. Espero que a dívida extema seja
uma questão transitória, embora sobre ela ainda
tenhamos, muito que debater. Mas minha questão
transitória refere-se ao Ministériodas Relações Ex
teriores. O Itamaraty participará mais ativamete
ou não das negociações da dívida extema? Até
que ponto devemos inserir na Constituinte artigo
estabelecedo que qualquer negociação ou acordo
relacionado ao endividamento deve passar pelo
crivo do Legislativo?Como vê V.Ex"essa questão?

O SR. EMBAIXADOR PAULO TARSO FlEXA
DE UMA- Em primeiro lugar o ltamarati, como
instituição ou através de seus funcionários, direta
ou indiretamente, tem colaborado, ao longo dos
anos, com a área econômica do Govemo no que
se refere à execução da política econômica exter
na - temos hoje uma singular situação: um corpo
de menos de 800 funcionários, contando com
Embaixadores até 3D-Secretários; temos requisi
tados ou à disposição de outros órgãos da admi
nistração pública cerca de 55 funcionários, mais
ou menos. Ou seja, quase 10% do total denossos

funcionários estão à disposição de outros órgãos,
o que nos envaidece e evidencia o prestígio que
nossa instituição alcançou e mostrou que, de al
guma maneira, ela pode participar da formulação
de importantes decisões nacionais. De modo que
a nossa participação dá-se de forma ampla e
abrangente, seja diretamente, quando, por exem
plo, somos levados a fazer sugestões, como /ta
maraty, para defender determinados princípios,
como critérios políticos para negociação da dívi
da, seja em buscando diálogo com certas autori
dades de determinados países, seja indiretamen
te, quando temos funcionários ocupando postos
absolutamente relevantes em toda essa questão
da formulação da dívida. Creio que, quanto à nos
sa participação, respondi sua indagação. Asegun
da pergunta é um pouco mais complexa. Com
relação à dívida, temos três tipos de estipulação
de obrigação financeira intemacional: dívidas de
correntes de financiamento de projetos de desen
volvimento, dívidas contraídas com instituições
financeiras públicas, como o Banco Mundial,Ban
co Interamericano etc. e as vinculadas à execução
de projetos, que não são propriamente dívidas
financeiras. V.Ex' "abem melhor do que eu que,
no crédito para desenvolvimento, a garantia não
é o aval ou uma garantia jurídica convencional.
O que promove a liberação dos projetos é muito
mais a sua viabilidade econômica. E um tipo de
compromisso financeiro intemacional muito es
pecífico. Temos também compromissos de natu-'
reza pública, quetsão os créditos garantidos. Isto
é, créditos comerciais fomecidos a determinados
países e garantidos por agências govemamentais.
Eles são normalmente cobertos pejo chamado
Clube de Paris. São créditos vinculados a forneci
mentos ou à prestação de serviços, mas garan
tidos por agências nacionais. É o caso do Coface
francês, da Hermes alemã e do Exibank ameri
cano. Um terceiro grupo de créditos é constituído
pelos puramente financeiros, que vão desde crédi
tos de govemo, compromissos da república fede
rativa, de empresas estatais, como Petrobrás, Ele
trobrás, Siderbrás, que têm o seu próprio crédito
extemo, a compromissos financeiros privados, re
lação entre matriz, subsidiária de uma empresa
multinacional, ou recurso em dólar para determi
nados operadores econômicos, garantidos por
modalidades de crêdíto interno. O que o eminente
Deputado Roberto D'Avila pergunta é se o Con
gresso deve pronunciar-se sobre essas estipula
ções. Nobre Constituinte. a questão da dívida co
mo um todo deve fazer parte do processo de
controle do Legislativo sobre o Executivo, mais
como um dado de política econômica do que
propriamente uma questão específica da dívida.
E importante que as grandes questões nacionais
sejam debatidas pelo Legislativo e que dentro do
processo constitucional de equilíbrio do poder ha
ja, por parte do Legislativo, o controle da política
econômica - aí abrangendo a questão da divida,
das emissões, dos orçamentos e todas essas nor
mas que, ao longo dos anos, foram sendo ajusta
das às realidades novas e criaram certo desequi
librio de dimensões entre o Executivo e o Legis
lativo. Então, respondo é'oncretamente que a
questão da divida faz parte de uma concepção
constitucional de inter-relação de poderes como
elemento fundamental de política econômica.

O SR. PRESIDENTE (Roberto DÁvila) - Com
a palavra o Constituinte Luiz Viana Neto.
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o SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA NETO 
Sr. Embaixador, primeiramente desejo associar
me às palavras de aplauso com que meus colegas
se referiram a sua primorosa exposição, traçando
um perfil muito nltido do papel que o ltamarati
tem desempenhado na defesa dos interesses na
cionais no exterior.Desejo ainda, se não for dema
sia, fazer uma pergunta, com certa objetividade.
V. Ex", na sua exposição, referiu-se a alguns princí
pios de Direito Internacional que, incorporados
às Constituições brasileiras, à História do Direito
Constitucional brasileiro,foram fator positivopara
que o País se afirmasse no concerto das nações
como uma Nação que prega o entendimento,
a paz,o diálogo e historicamente, condena a guer
ra de conquistas. V.Ex", com a sua vivência,erudi
ção e reconhecida competência na matéria, está
nesta Casa por inúmeros motivos e tem autori
dade para isso. Hoje,ao trazer o seu depoimento
e algumas lições aos que têm a tarefa de redigir
a nova Constituição brasileira, poderia fazer-nos
se algum princípio de DireitoInternacional, tendo
escapado aos textos anteriores ou vindo a ser
incorporado ao texto que vamos redigir, poderá
ser um fator positivo na construção deste Brasil
novo e para cuja construção o ltamaraty, como
bem salientou, tem tido papel fundamentáJ? Al
gum preceito de Direito Internacional poderá ser
incorporado à nova Constituição Brasileira para
queessa ação do ltamarati,cada vezmais arejada,
mais ágil, mais benéfica a este País, possa ser,
a cada dia, fator positivo para a vida nacional?

O SR. EMBAIXADOR PAULO TARSO FLEXA
DE UMA - Muitoobrigado, Constituinte LuizVia
na Neto. Agradeço sobretudo a gentileza de dizer
que eu poderia estar nesta Casa junto de tão ilus
tres Pares. Só lamento não ter a condição essen
cial para estar aqui: os votos. De qualquer forma,
aceito a sua amável referência como uma distin
ção que muito me desvanece. Para ser preciso
na resposta à sua pergunta, eu diria que hoje,
com a intensificação das relações internacionais,
nenhum país vive isolado da problemática dos
outros. Vivemosde forma intensa, na semana pas
sada, os dramas que afligirama Argentina.Todos
os dias temos tido, pelos meios de comunicação,
informações dramáticas sobre o que se passa
na Áfricado Sul. Enfim, temos a cada momento
uma consciência de problemas internacionais.
Para ser mais específico na resposta, acho que
o ponto importante que a nova Constituição não
pode deixar de levar em conta é a questão da
obediência aos direitos humanos, a questão da
fidelidadea normas de padrões universaisde ética
e de moral. Creio que alguma coisa deveria ser
feita em matéria de princípios que se relacionasse
com a fidelidade e observância às normas dos
direitos humanos. Desculpe-me a concisão das
respostas, mas é para poder ganhar tempo.

O SR. PRESIDENTE(Roberto DÁvila) - Com
a palavra o Constituinte João Herrmann Neto.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO HERMANN NE
TO - Em primeiro lugar, esta Subcomissão tem
talvez o privilégio de tratar da questão básica do
homem brasileiro - a cidadania. Não queremos
pura esimplesmente tratar hoje de que todo poder
emana do povo e em seu nome será exercido.
Queremos saber que povo, qual cidadão. Quere
mos saber se podemos considerar cidadão brasi
leiro o filho que nasce de uma mãe miserável,

repetindo uma escravidão pobre, e se ele exerce,
com soberania, a questão abstrata de ser povo.
Queremos nesta Subcomissão, sob a Presidência
do Constituinte Roberto D'Avila, tratar não do ho
mem abstrato, mas do homem concreto, do cida
dão político, econômico e social, que não pode
assistir a banqueiros se vestirem com os trapos
das bandeiras nacionais, que não pode aceitar
viver nas cidades como se estivesse pura e sim
plesmente em setores rurais. Quando falamos em .
soberania, queremos saber que cidadão é esse
e de que forma ele tem sido negociado num País
que não tem o privilégio de um único Chefe de
Estado ou Chefe de Govemo ter escrito suas me
mórias. Não soubemos em nenhum instante co
mo os Presidente da República, seja em leves
períodos democráticos ou no Império,ou mesmo
na República sob a ditadura, nos representaram
em foros internacionais. Como foifeita a negocia
ção de ltaipu com uma nação onde uma turbina
inundaria de energia um país vizinho? Como se
negocia meio a meio, inundando-se de dívidas
um País como o nosso? Por que isso foi feito
e com que autonomia o cidadão brasileiro se viu
e se vê hoje pagando ao povo paraguaio? Deseja
mos a sua libertação e a sua continuidade no
desenvolvimento, mas que preço o cidadão brasi
leiro paga? De que maneira isso foi negociado?
Quanto à nossa pesquisa em Maincon pela Bras
petro, onde descobrimos poços de petróleo, e
só um deles inundava mais do que todos os poços
descobertos pela Petrobrás em território brasilei
ro, de que forma foi entregue e que preço paga
por isso o cidadão brasileiro?Queremos dizerque
ele pode ficar na sua aldeia; tem de ficar imerso
no universo a que pertence. Por esta razão, enten
demos que o cidadão, a sua soberania, a questão
da sua nacionalidade, não pode estar intrinseca
mente ligado à pessoa físicacomo nacionalidade.
Que pessoa jurídica é essa que faz campanha
contra a água Undoya, porque detém 20% do
mercado pertencente a uma multinacional? Que
capital é esse que penetra no subsolo do Brasil
para retirar água e distribuí-Iaem qualquer lugar
deste País? Como posso entrar no interior de Per
nambuco e comer manteiga da Anderson Clay
ton? Quem é que faz o capital estrangeiro vir ex
plorar o ubre da vaca brasileira? De que maneira
posso entender que coisas como estas aconte
çam na nacionalidade? De que maneira se per
mitiuque isto acontecesse num PaÍScomo o nos
so? Não sou, de maneira alguma, contrário à pre
sença do capital estrangeiro, mas gostaria de sa
ber quem decide sua presença,•.como o estran
geiro decide sobre o desenvolvimento brasileiro.
Por causa destas duas condições básicas - nossa
soberania e nossa nacionalidade - entramos nas
relações internacionais, ou mergulhamos no
mundo. E aí vem um priviléj:!Ío de nossa parte.
Primeiro, porque no ItamaratYse formam, bega
velmente, os melhores quadros que este País pos
sui. E isto mostra claramente que o nosso Pais
somente não é viávelquando falta vontade políti
ca. Mesmo pelas palavras de V. Ex", enquanto
membro de uma Comissão debaixo do regime
ditatorial, o Itamaraty avançava mais do que avan
ça hoje, numa demonstração clara de que não
pode haver avanços externos sem que haja sus
tentação ínterna. Sabemos da fragilidade da tran
sição democrática; portanto, não podemos tomar
medidas ousadas lá fora sem que as medidas

intemas sejam a sustentação das medidas exter
nas. E aí vem o papel que V. Ex" desempenhou
como sendo - e realmente é, e com muitos
méritos - o mais alto funcionário, hoje, do ltama
raty,prova concreta de que o ltamaraty foio instru
mento mais democrático que tivemos debaixo
do cicloautoritário,pela riquezados seus quadros.
Neste momento, gostaria de saber com que o
Itamaratypode contribuirpara que a modernidade
dos nossos dias seja a construção, amanhã, dessa
Constituição plausível com a realidade brasileira.

O que -o ltamarati nos pode dar? Vemos, e não
apenas pela exposição de V. Ex" que inegavel
mente, o ltamaraty deve ter pesquisado, nos últi
mos anos, o que deseja para a nossa política
externa. Esperávamos que o secretário-geral do
Itamaraty nos trouxesse - e eu, como Relator,
o aceitaria, e creio que também o Presidente e
demais membros - um anteprojeto sobre a
questão das relações internacionais, examinando
o papel do nosso País dentro deste contexto. Não
aceito ser negociado; não posso entender o que
está acontecendo com o cidadão brasileiro,atual
mente. É muito mais importante - V. Ex' sabe
bem disso - o contrato que se faz, hoje, com
a China, na compra de trinta Mig·21 do que qual
quer outro tipo de relação que o País possa estar
mantendo a nlvel cultural, filosófico, intelectual
ou de troca de informações. De que maneira isto
acontece? Quem veta a abertura de um mercado
de um bilhão de pessoas ao Brasil?Porque Nixon
pôde fazer uma política de pingue-pongue e o
Brasilnão pode comprar trinta Mig-21?Já caíram
os Mirage, já caíram os F-5; não vão cair os
Mig-21, por serem diferentes os pilotos. Quero
saber por que não podemos entrar nisto. Quem
é que veta? E aí vem o papel importante, que
V.Ex" aborda, mas no qual não penetra.

Quando e como se intercomunicaram o Execu
tivo e o Legislativo na tarefa internacional? Aqui
dentro, o Executivo sempre quiz saber, através
do Ministériodas Relações Exteriores, mas muito
poucas vezes quis informar.Com relação à Missão
Venturini, na questão do Vietnam, o General Ven
turini ameaçou-me com a Lei de Segurança Na
cional,no plenário da Comissão de Relações Exte
riores, porque eu exigia dele prestação de contas
sobre o que faziano Suriname, naquele momento,
um Chefe ou um representante do Chefe de Esta
do brasileiro. Neste momento, não queremos, de
forma alguma paralisar as atitudes e atividades
do ltamaraty.Queremos, sim, contribuir, mas não
deixarde estar informados sobre o que o ltamaraty
está fazendo, porque nós os representamos. Gra
vei as palavras iniciais de V. Ex" quando disse:
"Votamos nos Senhores para elaborarem a Cons
tituição". Quando digo "nós", refiro-me inclusive
aos oitocentos funcionários do ltamaraty. Espero
que somente aqueles que estavam no exterior
não o tenham feito. Porque, se votaram, temos,
juntamente com os votos que recebemos, a res
ponsabilidade da elaboração .desta Constituição.
Não quero penetrar sendo negociado na nação
democrática que desejo construir. E para que eu
saiba que isso não está sendo negociado, é pre
ciso que o ltamaraty preste contas da sua política
externa. Não digo este ltamaraty de hoje, porque
dele me orgulho, mas pelo ltamaraty de amanhã,
na República que haveremos de construir demo
craticamente. Portanto, é importante que V. Ex'
nos diga aqui, neste momento de contribuição;
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se o ltamaraty estaria disposto a nos entregar 
a mim, como Relator, ou a esta Comissão 
todos os anteprojetos, todos os estudos que fez
sobre política internacionaL E queremos recebê
los, porque é dever do Governo, como estamento
da sociedade, e dos senhores, como membros
e cidadãos brasileiros. De que maneira são esses
membros que formam esse estuário de relaciona
mento deste País; de que maneira foram negocia
dos os nossos tratados internacionais; de que ma
neira foram negociadas as nossas dívidas; enfim,
de que maneira foram negociadas nossa sobera
nia, nossa dignidade e toda a miserabilidade em
que nos encontramos; de que maneira são feitos
os tratados comerciais; quem negocia e em nome
do que e sob que tutela e de que maneira vamos
fazer com que as informações à sociedade pas
sem pelo Legislativo? O Executivojamais é sinôni
mo e intérprete da sociedade. O Legislativo é.
Aqui estão presentes todos os segmentos da so
ciedade; no Executivo não. O Executivo não tem
- jamais uma nação democrática, poderá ter
-omonopólio da verdade. Portanto, coloco estas
três questões para que esta Subcomissão possa
sair com uma proposta para a Comissão de Siste
matização, no sentido de que o cidadão livre,ple
no nos seus direitos políticos, econômicos e so
ciais, possa estar sendo, hoje, representado no
concerto das nações. Gostaríamos de saber de
que maneira executaremos nosso trabalho atra
vés dos estudos que V.EX' possui.

Como são feitas essas negociações comerciais
nas quais o Brasil se envolve e de que maneira,
fWldamentalmente, o Brasil é representado no
exteríor, através do ltamaraty ou de qualquer ór
gão e por que a sociedade brasileiranão são pres
tadas contas?

O SR.EMBAIXADOR PAULO TARSO FLEXADE
LIMA - Meu caro Constituinte João Herr
mann, sua pergunta é quase um programa de
açãono capítulo das relações internacionais.Ten
tarei, na medida das minhas limitadas possibili
dades, responder aquilo que me parece adequa
do.

Emprimeiro lugar, acho que sua pergunta toca
aquilo que chamei de segundo desafio, no que
diz respeito às relações internacionais. Como es
truturar de forma equilibrada, harmoniosa e de
mocrática a relação entre a formulação da vonta
de internacional do Brasil e o Poder Legislativo?
Referi-me de forma muito simplificada a este as
sunto, e V. Ex", generosamente, pede-nos, inclu
sive, subsídios. A este respeito, gostaria de expli
car-lhe por que justamente o Itamaratie o Ministro
Sodré não quiseram apresentar nenhum docu
mento à Constituinte.Achamos que esta definição
das modalidades de relacionamento, esta sedi
mentação de princfpios e de normas de convívio
tem de vir como resultado, como conseqüência
de debates como este. São debates como este
e o êxito de iniciativas como esta - as quais
nãome canso de louvar - que nos darão a me
dida do equilíbriodo relacionamento entre os dois
Poderes. Não apresentamos, portanto, nenhum
subsídio à Constituinte porque achamos que so
mos parte do Executivo. Estamos permanente
mente à disposição da Constituinte, podendo ser
chamados, convocados e urgidos a formular pa
péis, posições e sugestões como V. Ex" acaba
de fazer.

Talvezfosse útilfazermos um rescaldo posterior
deste debate, quando terminar a série de audiên
cias a que se propôs a Subcomissão, e tentarmos
avaliar de que maneira isso terá contribuído para
esta tarefa fundamental de definir o relaciona
mento entre os dois Poderes.

V. Ex' indaga, com toda a legitimidade de um
político experimentado, um líder estudantil, ex
prefeito de Piracicaba, como se formula a vontade
nacional em determinadas negociações. V. IX'
emite juízo sobre situações pretéritas, o que natu
ralmente é privilégiode um Parlamentar, porque,
como funcionário do Executivo, a minha capaci
dade de expressão é necessariamente mais limita
da. Mas, de qualquer forma, V.Ex" deu uma série
de exemplos que causaram dúvidas e perplexi
dade. Eu lhe responderia que justamente se está
buscando, neste momento, democratizar a for
mulação da vontade nacional. Costumo brincar
com meus colaboradores dizendo que uma coisa
é gerir uma chancelaria num regime relativamen
te fechado, e outra é gerir uma chancelaria 
como o Ministro Sodré e este modesto servidor
que eles fala - numa conjutura de debate nacio
nal, de questionamento, em que temos de manter
consciente o rumo do interesse nacional, sem
arrogância, com humildade, com espírito de ne
gociação, com espírito de conciliação, mas bus
cando ser fiéis à linha-mestra do interesse nacio
nal. Nobre Deputado João Herrmann, nestes dois
anos de Nova República, sob a lúcida orientação
e intensa participação do Presidente Sarney 
S. Ex' é o principal protagonista da nossa política
externa, atividade a que se devota com grande
intensidade, lucidez e carinho - O ltamaraty tem
executado uma política externa que é não só con
sensual, mas reflete de forma objetiva os interes
ses do Presidente, e isto numa sociedade plena
mente democrática Vejoaqui eminentes colegas
da imprensa, a Sr' Letícia, a Sr' Maria Helena,
o Sr. Marcos Magalhães, anotando dados que,
amanhã, tratarão de veicular à opinião pública,
que é bastante participante. Vejo também a SI'"
Teresa Cruvinil já buscando notícias para a sua
coluna. Hojetemos, de qualquer forma, um com
promisso com a transparência, ou seja, não é
privilégio do camarada Gorbachev a glasnost.
Ao contrário, creio que o Brasil, hoje, tem um
compromisso de transparência, tem um compor
tamento democrático em matéria de política ex
terna como nunca teve anteriormente. V. eX' dá
uma série de exemplos que seriam inadmissíveis
.nurna realidade política como a que estamos vi
vendo na Nova República. De modo que, meu
caro e eminente DeputadoJoão Herrmann, peço
lhe que reflitaque o momento político que esta
mos vivendo hoje é diferente. Estamos aqui. Co
mo disse anteriormente, a presença do funcio
nário mais graduado do ltamaraty mostra justa
mente a disposição, não somente do MinistroSo
dré, mas da instituição, de ter um diálogo fluido,
intenso e contínuo com a instituição parlamentar.
Assim como V. EX', também temos todo este tipo •
de dúvidas que o preocupam, ao longo destes
dois anos: situações,de conflitos de posições, difi
culdades. V.Ex" mesmo, até o ano passado, era
um batalhador pela causa do restabelecimento
de relações diplomáticas com Cuba, e pôde, com
satisfação, verificar que o Governo deu passos
cautelosos, mantendo V. Ex" e seus colegas da
Comissão de Relações Exteriores da camara per-

manentemente informados, num processo de in
teração e de comunhão de responsabilidades que
é, creio eu, a essência do regime democrático.
Ou seja, somos, tanto o Executivo como o Legis
lativo, co-responsáveis pela expressão da vontade
nacional, Felizmente, nenhum dos exemplos que
V. Ex" assinalou aconteceu nos dois anos e meio
de Nova República. Espero que esta disposição
para colaborar e dialogar somente frutifique, e

-que sejamos capazes de definir, na nova Consti-
tuição, um conjunto de normas que venham ao
encontro das preocupações legitimamente mani
festadas por V. Ex'. É importante que a sociedade
saiba como certas decisões são tomadas, em no
me de que princípios e critérios determinadas op
ções de política são adotadas. De modo que V.
Ex" tem razão quando reclama transparência e
informação. É um direito que lhe assiste, é um

. direito que nós pretendemos responder de forma
construtiva e de forma positivaà sociedade brasi
leira. Desta maneira, Deputado, creio que V. Ex"
tocou num ponto fundamental, a questão do con
trole e do equilíbriode poderes. Estamos à dispo
sição de V. Ex" para contribuir naquilo que for
útil para a tarefa importante desta Comissão de
Soberania, que, conforme V. Ex"S tão brilhante
mente assinalou, diz respeito à própria natureza
do cidadão, que queremos venha a constituir a
nossa sociedade do futuro.

O SR.CONSillUlNTEJOÁO HERRMANN NE·
TO - Permita-me apenas continuar; falta um
ponto fundamental. Não ainda líder estudantil,
nem prefeito, eu já lia seus artigos, talvezporque
fosse bem adiantado para a minha época. Ua
seus artigos, onde, na verdade, formulava uma
política externa principalmente voltada para a
abertura de mercado. Costumo dizer, hoje, à as
sessoria técnica que nos acompanha nesta Casa
que a vinda de V.Ex", além de ser extremamente
rica para a elaboração da Constituição, é impor
tante, porque é um dos grandes quadros - reco
nheço-o como tal, ao lado da amizade - que
o País possui. V. Ex" formulou e criou quadros,
e isto é importante. Quadros que estão aí, hoje,
ou na China, estiveram na China e estão hoje
na UniãoSoviética,estiveram nos Estados Unidos
e hoje estão em Cuba, quadros formados pela
sua tarefa formuladora de idéias e de uma fíloso
fia. Como isso funciona, ou funcionou? Como
isso funciona dentro da Constituição, dentro de
nossa Subcomissão? De que maneira o Brasil
começou a desenvolver os tratados comerciais
no final da década de sessenta para a frente?
Ou seja, isto seria imbricado ao Ministériodo Co
mércio Exterior,ou estaria ligado a relações exte
riores, ou estaria imbricado a um Ministério de
Economia? Como isso funciona na elaboração
de um direito que o cidadão brasileiro tem de
formular? Esta é a terceira questão.

O SR. EMBAIXADOR PAULO TARSO FLEXA
LIMA-Com sua licença, Sr. Presidente.Assinalei,
em um determinado momento da minha despre
tenciosa apresentação, que o jogo diplomático
ostensivo é apenas um dos dados da inserção
internacional do Brasil.Ou seja, além do político
diplomático, existem vários outros processos per
feitamente legítimos de interação de sociedade
a sociedade, e um dos mais conspícuos e um
dos que mais diretamente dizem respeito ao nos
so cotidiano é justamente a relação comercial.
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Para esclarecer como se forma esta relação, a
primeira informação que gostaria de salientar é
a de que o Estado, a não ser nos casos em que
opere através de suas empresas, normalmente
não pratica atos de comércio. Ou seja, a tarefa
do Itamaraty e dos órgãos do Estado brasileiro
é criar condições de boa vontade, de abertura
de caminhos, de procurar induzir, quando for o
caso, determinadas decisões a nosso favor, mas
jamais praticar atos de comércio. Ou seja, esta
não é a tarefa do funcionário de Estado, não é
a tarefa do diplomata. Nossa tarefa tem sido abrir
mercados, e neste sentido, agradeço muito a V.
Ex"a generosa recordação de já haver lido artigos
meus. Isto me dá uma sensação de senectude,
que é bastante óbvia, de resto, mas de qualquer
forma envaidece-me ter tido o privilégio de um
leitor como V. Ex"Mas justamente a nossa tarefa
foi- se alguma tivemos, se algum mérito tivemos
- de procurar utilizar o capital de boa vontade,
gerado por uma política externa, como V.Ex"assi
nalou em sua primeira intervenção, representativa
da vontade nacional, uma política externa avan
çada para os padrões de governo da época, utili
zando esse capital de vontade justamente para,
gerar oportunidades benéficas para a economia
brasileira. Nesse sentido, o nosso mérito foi justa
mente ter desbravado uma região até então consi
derada terra incógnita pelos operadores econô
micos brasileiros. Quem poderia imaginar, por
s viríamos a ser fornecedores de minério de ferro
para uma siderurgia no Paquistão, ou para montar
uma estação de transbordo nas Filipinas, ou que
tivéssemos aviões brasileiros operando na Nova
Zelândia, ou que tivéssemos empresas brasileiras,
talentos brasileiros, engenheiros brasileiros exe
cutando obras no Oriente Médio, ou na África
subseáríca, ou em Maghreb. Enfim, foram oportu
nidades, a meu ver, bem aproveitadas pelos ope
radores da economia brasileira. No caso, o Esta
do, o ltamarati e o Govemo criaram espaços políti
cos para que os operadores os preenchessem.
Nesse sentido, acho que o Brasil esteve à altura
desse grande desafio que era justamente dar, qua
litativamente, a sua inserção no Terceiro Mundo.
Ou seja, nossa relação passou de uma relação
meramente retórica e principista a uma relação
densa e operativa, baseada na mutualidade de
interesses. De modo que essas operações - con
forme eu estava procurando esclarecer - são
méritos de uma interação Governo-operadores
econômicos, inclusive operadores estatais-opera
dores privados, e o Governo abriu esses cami
nhos, que foram eficientemente ocupados pelos
nossos operadores. Se algum mérito tivemos 
conforme eu disse - foi justamente o de ter po
tenciado esse capital de boa vontade poJitica, tra
duzindo uma relação que poderia esgotar-se no
plano de retórica, para uma relação bastante con
creta, como a que temos hoje com a presença
do Brasil no Terceiro Mundo. Nesse sentido, as
nossas formas de expressão diplomática, sejam
comerciais, sejam de cooperação técnica, são
também um dos vetores da nossa presença inter
nacional. O Presidente José Sarney acaba, inclu
sive, de reforçar o nosso papel nessa área, ao
transferir para o Itamaraty responsabilidades de
programação de cooperação técnica. Hoje temos,
com satisfação, uma presença internacional quali
ficada e, nesse sentido, V. Ex" pode estar certo
de que o papel que o Itamarati desempenhou
foi muito importante. Foi um papel consentâneo

com a nossa expectativa de Nação, quer dizer,
a nossa expectativa de protagonismo legítimo,
que nos cabia desempenhar.

O SR. PRESIDENTE (Roberto DÁvila) - Gos
taria de colocar mais uma questão, talvezum pou
co na esteira do que falou o Constituinte João
Herrmann. Como V.Ex"vê a questão do diálogo
Norte-Sul e que papel o Brasil poderia ter - talvez
um papel mais preponderante - nessa nova or
dem econômica internacional? V. Ex' mesmo diz
que o Brasil não faz parte dos países principais,
é um País mais periférico, apesar de ser uma
potência emergente. Como podemos ter uma
presença mais determinante no cenário interna
cional? Esta é a primeira questão. A segunda,
se V.Ex' me permite, é uma pergunta do Consti
tuinte LuizViana Neto. S. Ex' pediu-lhe que colo
casse alguns princípios a mais dentro da nossa
Constituição - e V. Ex' lembrou muito bem a
questão dos direitos humanos. Agora pergunto
se não é um paradoxo quando na nossa Carta
colocamos que devemos respeitar os princípios
dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, temos
relações diplomáticas com países como a África
do Sul, realmente um país com um governo desu
mano, no mais alto grau, talvez, e que discrimina
irmãos nossos, já que o nosso sangue contém
também sangue negro. Então, pergunto se não
há um paradoxo nessa colocação de V.Ex'

O SR. EMBAIXADOR PAULO TARSO FLEXA
DE LIMA - Em primeiro lugar, Sr. Presidente,
o diálogo Norte-Sul tem tido um período de gran
de fertilidade retórica e de pouco resultado práti
co. Na realidade, temos aí uma relação interna
cional perversa, que penaliza cada vez mais os
países em desenvolvimento. Ao longo da nossa
conversa, já tivemos ocasião de abordar a questão
da dívida, a questão do protecionismo, todas as
formas pelas quais se evidencia a injustiça do
atual quadro institucional das relações interna
cionais. Sabemos que o esforço desempenhado
por alguns países europeus e alguns latino-ame
ricanos, buscando reformular essas regras, deu
pouco resultado. Tivemos o caso da Conferência
das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvol
vimento, que, ao longo de vinte anos, foiperdendo
densidade. Hoje, a Conferência das Nações Uni
das para o Comércio e Desenvolvimento, chama
da UNCTAD, está confinada num campo de retó
rica inflamada, mas de pouca efetividade. Nosso
diálogo, no fundo, é um exercício de frustrações,
um exercício de grande decepção, com o que
poderia ter sido uma reformulação das regras do
conviviointernacional, chamada nova ordem eco
nômica internacional. Pouco se fezaí.Pelo contrá
rio,o que se nota hoje é certa crise na cooperação
internacional. Hoje, se quisermos refazer certas
instituições, como, por exemplo, o Banco Intera
merícano, o Banco Mundial e a própria AlAD,
que no seu escopo são limitadissimos, teríamos
dificuldades, porque há uma crise na cooperação
internacional. Nesse sentido, acho belíssimo o
exemplo de cooperação internacional, o esforço
que o Brasil,a Argentina, o Uruguai e outros países
da América do Sul estão fazendo. Estamos num
quadro de crise terrível, buscando encontrar no
vas formas de relacionamento, buscando encon
trar novas modalidades de inserção recíproca, que
nos permitam superar as atuais dificuldades. E
aí, nobre Constituinte João Herrmann, acho que

mais uma vez posso dizer que, num quadro de
plenitude democrática, é muito difícil que ocor
ram situações como as que V. Ex' descreveu. Os
Governos brasileiro, argentino e uruguaio vivem
uma quadra particularmente fecunda de sua evo
lução política e histórica, que se caracteriza justa
mente por uma grande exposição, por uma gran
de visibilidade,por uma grande transparência, de
modo que a democracia, no Continente, está sen
do um fator de inestimável aproximação entre
os nossos países, na medida em que ela tem
sido a grande responsável pela dissipação de des
confianças. Ninguém mais duvida dos propósitos
pacifistas, dos propósitos de cooperação, dos pro
pósitos construtivos do Brasil. A sua dimensão
continental, que por muitos anos foi fator de des
confianças e preocupação, hoje é um fator de
agregação, um fator de cooperação, graças justa
mente à nossa transparência, ao pleno funciona
mento das nossas instituições democráticas, que
permitem não apenas visibilidade absoluta, mas
também que debatamos, com descontração e de
sembaraço, essas questões t~o relevantes. Des
culpe, Constituinte Roberto DAvila, se saí um pou
co do tema, mas me permiti acrescentar mais
um argumento para beneficiar um esclarecimen
to do nobre Relator desta Comissão.

Com relação ao outro ponto de vista a que
V. Ex"se refere, tenho de distingUiraqui o papel
de profissional, quer dizer, o papel de político.
Nesse sentido, invocaria uma expressão muito
feliz do Presidente José Sarney, quando explicou
à opinião pública brasileira o seu reatamento com
Cuba. Quer dizer, o normal é ter relações com
todos os Países, a exceção é não tê-Ias. Ter rela
ções diplomáticas com qualquer País não signi
fica necessariamente que aprovemos ou desapro
vemos os regimes neles instalados. Permito-me
aqui citar o exemplo dado pelo próprio Ministro
Abreu Sodré, no caso da Afríca do Sul. Tivemos
aí o Sr. OliverTambo, Presidente do AfricanNatio
nal Congress, do partido de contestação do regi
me supremacista branco, aparteísta, na Áfricado
Sul. O Sr. Oliver Tambo pediu ao Brasil, justa
mente por ter relações diplomáticas, que interce
desse em favor de certas situações de violação
flagrante de direitos humanos. Fizemos presentes
àquele Governo as nossas preocupações. De mo
do que, como profissional, encaro com natura
lidade essas relações diplomáticas. Isso faz parte
do jogo diplomático. Como político, compreendo
prefeitamente as posições que V. Ex' sustenta e
os reclamos que V.Ex'postula junto ao Executivo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SARNEY FILHO
- Se V.Ex' me permite, gostaria apenas de refor
çar o seu argumento. Era minha intenção apre
sentar também uma proposta à Constituição prot
bindo o Brasil de manter relações com qualquer
país que praticasse a discriminação racial. Mas,
antes de apresentá-la, conversei com alguns gru
pos ...

I-B - Subcomissão dos Direitos
Políticos, dos Direitos
Coletivos e Garantias

ATADA REUNIÃO DE INSTAlAÇÃO,
REALIZADA EM 7 DE ABRIL DE 1987

Aos sete dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sele, às dez horas e cln-
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qüenta minutos, reuniu-se a Subcomissão dos
Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garan
tias, sob a Presidência eventual do Senhor Consti
tuinte Lysâneas Maciel, com a presença dos se
guintes Constituintes: Jairo Azj, Maurílio Ferreira
Uma, João Agripino, Paulo Almada, Leite Chaves,
Anna Maria Rattes, Fábio Feldmann, Ziza Valada
res, Costa Ferreira, Manoel Castro, Homero Sano
tos e João Paulo. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declarou instalada a Subco
missão e esclareceu que iria proceder à eleição
do Presidente e dos Vice-Presidentes, nos termos
regimentais, informando como se desenrolaria o
processo de votação. No momento em que o
Senhor Presidente exerceu seu direito de votofoi
substituído pela Senhora Constituinte Anna Maria
Rattes. Encerrada a votação, o Senhor Presidente
convidou para servirem como escrutinadores 05

Senhores Constituintes Paulo Almada e t\nr\a Ma
ria Rattes. Verificada a coincidência do número
de sobrecartas com o de votantes, apurou-se o
seguinte resultado: para Presidente, Constituinte
Maurílio Ferreira Uma, 13 votos; para Primeiro
Vice-Presidente, Constituinte Orlando Pacheco,
12 votos e 1 em branco; para Segundo-Vice-Pre
sidente, Constituinte aldurico Pinto, 13 votos.
Anunciado o resultado, o Senhor Presidente de
clarou eleitos 05 Constituintes Maurílio Ferreira
Uma, Orlando Pacheco e Uldurico Pinto, respecti
vamente, Presidente, Primeiro-Vice-Presidente e
Segundo-Vice-Presidente. Falou sobre a impor
tância da Subcomissão nos trabalhos da nova
Constituição, que, pela primeira vez, irá amparar
legalmente os direitos humanos coletivos. Em se
guida, deu posse aos Constituintes eleitos. O Pre
sidente recém-eleito, Constituinte Maun1ioFerrei
ra Uma, após assumir, agradeceu a todos os pre
sentes e falou sobre os trabalhos a serem desen
\OIvidos naSubcomissão, citando como exemplo
a discussão, nas audiências públicas, acerca de
questões como o acesso aos cargos públicos atra
vés de concurso público, a reeleição dos deten
tores dos cargos executivos e o abuso do aparelho
do Estado. Atendendo a dispositivo regimental,
designou o Senhor Constituinte Lysâneas Maciel
para Relator da matéria constitucional afeta a esta
Subcomissão. Nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente encerrou a reunião às onze horas
e vinte minutos, cujo teor será publicado na ínte
gra, no Diário da AssembléiaNacionalConsti
tuinte. E para constar, eu, Walter Flôres Figueira,
Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente.

REUNIÃOPARAELEIÇÃO DO
PRESIDENTE E DO VlCE

PRESIDENTE

Data da Reunião: 7-4-87

o SR. PRESIDENTE (Lysâneas Maciel) - Sr5

e SI"".Constituintes, havendo número regimental.
declaro aberta a reunião.

A Ordem do Dia, como todos sabem, é a eleição
do Presidente, dos Vice-Presidentes e a respectiva
designação do Relator desta Subcomissão. Pedi
ria aos Sr 5. e Sr"5Constituintes que usassem 05

microfones para qualquer intervenção, a fim de
serem identificados pela Taquigrafia e pelo síste
ma de gravação existentes. O processo de vota
ção, embora já seja mais ou menos do conheci-

mente de todos, terá a seguinte ordem'de mõvi
mentecàoi os Constituintes serão chamados por
ordem"alfabética. Dirigir-se-á à sala anexa onde
encontrarâo as cédulas e as sobrecartas, Colo
cerão as cédulas correspondentes aos candida
tos, uma para Presidente e duas para Vice-Pre
sidentes, na mesma sobrecarta, Depositarão a so
brecarta na uma, à vista do Plenário, e assinarão
a f::1iha devctação. Devodizer que foi encenínhada
à fvle::;a a listados candidatos indicados pelas Líde
ranças dos vários Partidos, Para a Presidência,
foi indJcddo o eminente Constituinte Maurílic fer
reira Lima, do FMDô de Pernambuco; l'ara lo
Vice-Presidente, o ilustre companheiro Orlando
Pacheco, do PFL de Santa Catarina; e para 2°
Vice-Presidente, aldurico Pinto, do PMDB da Ba
hia, também experimentado Parlamentar. Estes
são 05 candidatos indicados de comum acordo
pelas Uderanças dos partidos nesta Casa. Mão
havendo intervenção quanto a essa matéria, o
Sr. Secretário irá proceder à chamada dos Srs.
Constituintes.

O Constituinte Inocêncio Oliveira, Iv-Více-Llder
do PFL, no exercício da Liderança, indica, como
Suplente, nesta subcomissão dos Direitos Políti
cos e dos Direitos Coletivos e Garantias, o Consti
tuinte Manoel Castro, que está, portanto, habili
tado a Intervirnos trabalhos de eleição, nesta ma
nhã.

(Chamada para a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Lysâneas Maciel) - Con
vido a Sr' Constituinte Anna Maria Rattes a presidir
05 trabaihos enquanto este Presidente vota.

(Cont. chamadapara votação.)

O SR. PRESIDENTE (Lysâneas Maciel) - En
cerrado o processo de votação, convido os Srs
Constituintes Anna Maria Rattes e Paulo Almada
para funcionarem como escrutínadores,

Iniciaremos agora o processo de apuração,
uma vez que o número de sobrecartas coincide
com o de votantes.

(É procedida a apuração dos votos.)

O SR. PRESIDENTE (Lysâneas Maciel) - En
cerrada a apuração, proclamo o resultado da vota
ção de acordo com a ordem decrescente de votos:
o candidato a lo-Vlce-Presidente, Orlando Pache
co, obteve 12 votos. O candidato a 2°-Vice-Pre
sidente, (Ildurico Pinto, 13 votos, e o candidato
à Presidência, Maurílio Ferreira Uma, recebeu 13
votos.

Proclamo eleito Presidente desta Comissão o
Constituinte Maurílio Ferreira Lima, parlamentar
combativo que sofreu 05 efeitos dos anos de re
pressão e que tem uma visão muito boa dos pro
blemas políticos brasileiros, em geral, e dos direi
tos humanos, em particular. Os outros compa
nheiros, (Ilduríco Pinto e Orlando Pacheco, tam
bém estão plenamente qualificados a substituir.
em qualquer emergência, o Presidente.

Proclamo eleitos, portanto, esses três nobres
Constituintes. Antes de solicitar ao Sr. Presidente
eleito que assuma a direção dos trabalhos, agra
deço aos escrutínadores a colaboração e gostaria
de dizer o seguinte: nesta Subcomissão talvez veri
fiquem 05 maiores entreveros, dentro da nova
concepção política, que é exatamente a relação
entre a Assembléia Nacional Constituinte e os Di
reitos Humanos Coletivos que nunca foram con
templados em nossa legislação. Fala-se em Direi-

to humano Individual, mas 05 Direitos Humanos
Coletívos e a participação popular nunca foram,
de fato, contemplados na legislação deste País,
seja nas Leis Maiores, seja nas menores. Portanto,
os colegas Constituintes, sob a Presidência expe
riente e comprometida do Constituinte Maurílio
Ferreira Lima, poderão, talvez, conscientizar-se da
ímoortâncía desta Subcomissão, numa nova
perspectíva política, da capacidade que teremos
ou não de absorver os anseios das grandes mas
sas, dos grandes conjuntos que estão margina
lizados do processo político - Direitos Humanos
Coletivos. Numa Constituição com característica
liberalizante, a essa altura dos acontecimentos,
05 Direitos Humanos Coletivos assumirão pre
ponderância fundamental, uma vez que jamais
foram contemplados na nossa Lei Maior ou nas
nossas leis menores.

Passo a Presidência, portanto, ao eminente
Constituinte Maun1io Ferreira Lima.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Convido 05 dois Vice-Presidentes eleitos, Or
lando Pacheco e aldurico Pinto, a tomarem assen
to à Mesa Diretora dos trabalhos.

Srs. Constituintes, começamos nossos traba
lhos enfrentando desafio muito grande. Cristali
zou-se na AssemblêíasNaclonel Constituinte a
convicção de que aComissão Temática, que trata
da Soberania dos Direitos do Homem e da Mulher
e as três Subcomissões, a ela subordinadas, se
riam 05 menos importantes dos trabalhos da
Constituinte, Creio que muita gente vai se enganar
em relação a essa perspectiva lançada de maneira
tão leviana. Nesta Subcomissão vamos tratar dos
direitos políticos e das garantias. Direitos políticos
são aqueles que regulam a participação dos cida
dãos no exercício do poder. E o que constatamos
na vida histórica e política do Brasil é sempre
uma participação restrita às elites dominantes do
País. Discutiremos alguns temas que sei irão divi
dir esta Subcomissão e empolgar o público. É
aqui que se decidirá, por exemplo, o acesso aos
cargos públicos, num País onde a opinião pública
está traumatizada pelo empreguismo desenfrea
do que marcou o aparelho de Estado, composto
de parasitas ineficientes que desservem aos cida
dãos. Nesta Subcomissão, repito, vamos definir
o acesso aos cargos públicos. A opinião pública
espera que possamos pôr um ponto final no em
preguismo que caracteriza a Administração Públi
ca. Que o acesso aos cargos públicos se faça
em qualquer esfera da Administração Pública, seja
ela federal, estadual ou municipal, da Adminis
tração Direta ou Indireta, através do concurso pú
blico. Também aqui iremos decidir se 05 deten
tores de cargos executivos, como 05 de Presidente
da República, Governador e Prefeito, poderão ou
não ser reeleitos. Democracias de outros países
reelegem 05 titulares dos cargos executivos. É
uma discussão nova sobre a qual vamos ter de
nos debruçar. Fmalrnente, teremos um tema mui
to mais amplo: neutralizar o abuso do aparelho
de Estado contra 05 cidadãos brasileiros. Nin
guém sofre mais do que quando tem necessidade
de se relacionar com o aparelho de Estado. Te
mos de limitar os abusos do aparelho de Estado.
Vamos proceder às audiências públicas para tratar
do empreguismo que grassa neste País e para
detectar onde o cidadão brasileiro se sente mais
esmagado pelo peso e pela ineficiência do apare-
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lho do Estado. Ouviremos lideranças políticas so
bre este tema tão polêmico, isto é, a reeleição
ou não dos titulares dos cargos executivos. E va
mos fazer o possível para que a partir da próxima
Constituição possamos juntos, nÓS que integra
mos esta Subcomissão, deixar nossa marca inde
lével,através da qual fiquem garantidos os direitos
políticos da população brasileira.

Conforme acordo partidário, designo para Rela
tor desta Subcomissão um companheiro que tive
a honra de conhecer no exílio. Não fui seu colega
anteriormente na Câmara Federal, porque fuicas
sado primeiro que ele. Mas juntos trabalhamos,
nos países democráticos da Europa, no sentido
de ajudar aqueles que aqui lutavam contra o regi
me militar. Refiro-me ao companheiro Lysâneas
Maciel, do Partido Democrático Trabalhista, a
quem indico como Relator desta Subcomissão,
convidando-o a tomar assento à mesa. (palmas.)

Tendo em conta que amanhã haverá eleição
na Comissão de Sistematização, e que precisa
mos estabelecer a pauta dos nossos trabalhos,
a fim de serem recolhidos, junto ao PRODASEN,
e às entidades interessadas, os subsídios que irão
nortear o início das nossas atividades, os mem
bros desta Subcomissão serão avisados da sua
próxima reunião, que se dará após a instalação
definitiva de todas as Comissões da Assembléia
Nacional Constituinte.

Está encerrada a sessão.

ATADA l' REUNIÃO ORDINÁRIA,
REAUZADA EM 9 DE ABRIL DE 1987

Aos nove dias do mês de abri do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, na sala D3 do Anexo
Uda Câmara dos Deputados, às onze horas, reu
niu-se a Subcomissáo dos Direitos Políticos, dos
Direitos Coletivos e Garantias, sob a presidência
do Senhor Constituinte Maunlio Ferreira Lima,
com a presença dos seguintes Constituintes: Or
lando Pacheco, Primeiro-Vice-Presidente; U1duri
co Pinto, Segundo Vice-Presidente;Lysâneas Ma
ciel,Relator;João Agripino,Samir Achôa, Homero
santos, João de Deus, João Paulo, Gonzaga Pa
triota, João Rezek e Ziza Valadares. Abertos os
trabalhos, o Secretário procedeu à leitura da Ata
da reunião anterior, que foiaprovada por unanimi
dade, sem restrições. ORDEMDO DIt\:o Senhor

-Presidente colocou em discussão a questão das
audiências públicas regimentais a serem realiza
das pela Subcomissão. De acordo com a delibe
ração do Plenário, ficou estabelecido que as 8
audiências públicas serão utilizadas para ouvir,
fora de Brasília, personalidades, jurisconsultos e
a sociedade civil organizada. A primeira será reali
zada em São Paulo, ficando o Constituinte Samir
Achôa encarregado de apresentar, na próxima
reunião ordinária, a pauta dos trabalhos, as perso
nalidades e as entidades que serão ouvidas na
capital paulista. O Relator Lysâneas MaCiel se en
carregará da audiência pública a ser realizada no
Riode Janeiro, enquanto os Constituintes Homero
Santos e Ziza Valadares se encarregarão da au
diência pública a ser realizada em Belo Horizonte,
Minas Gerais. Com relação ao Nordeste, por pro
posta do Presidente Murilo Ferreira Uma, a au
diência pública em Recifeserá realizada no teatro
Santa Isabel, no dia 29 de abril, ficando o Consti
tuinte U1durico Pinto encarregado de fixara data
da reunião em Salvador, Bahia.O Senhor Presi-

dente considerou que estas audiências públicas
deverão ter uma enorme repercussão nos traba
lhos da Comissão pela presença de personalidade
e entidades vinculadas à defesa dos direitos hu
manos, direitos do contribuinte e do consumidor.
Disse, ainda, que até o prazo de entrega do pare
cer do Relator, a Subcomissão procurará realizar
um exaustivotrabalho de deslocamento pelo Bra
sil com o objetivo de vincular os trabalhos de
redação da nova Constituição aos anseios da po
pulação brasileira. Em seguida, o Senhor Presi
dente anunciou a pauta da próxima reunião, que
será realizada no dia 14 de abril,3' feira:a) defini
ção da reeleição ou não de titulares de cargos
executivos; b) inelegibilidades e prazos de desin
compatibilização de Ministros,Secretários de Es
tado e dirigentes de empresas públicas. Sobre
o assunto, o Senhor Presidente reconheceu que
a ree\eição de ?residente, Governador e Prefeito
não fazparte da tradição constitucional brasileira,
que sempre proibiu a reeleição para impedir que
os titulares de cargos executivos utilizassem da
máquina estatal com fins eleitoreiros. Entretanto,
lembrou que em democracias avançadas a reelei
ção é ponto pacífico. Nos Estados Unidos, por
exemplo, onde vigora o presidencialismo puro e
na França, com um sistema misto presidencia
lista-parlamentarista, os Presidentes podem ser
reeleitos. Admitiu que os atuais Governadores e
Prefeitos podem se mobilizar para garantir a ree
leição, mas que, certamente, os membros da Co
missão haverão de considerar que a reeleição,
se vier a ser proposta, só poderá beneficiar aque
les que foram eleitos depois da nova Constituição.
avendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou
a reunião às onze horas e cinquenta minutos,
cujo teor será publicado na íntegra no Diário
da Assembléia Nacional Constituinte. E para
constar, eu Walter Flôres Figueira, Secretário, la
vrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.

ATADA2' REUNIÃO ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 1987

Aos catorze dias do mês de abril do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, na sala D3 do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, às dez horas
e trinta minutos, reuT\ill-se a Subl:omissão dos
Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garan
tias, sob a presidência do Senhor Constituinte
Maurílio Ferreira Lima, com a presença dos se
guintes Constituintes: Orlando Pacheco, Primeiro
Vice-Presidente; Lysâneas Maciel, Relator; Fábio
Lucena, João Agripino, Homero Santos, João
Paulo,Anna MariaRattes,João Menezes,ZizaVala
dares, Leite Chaves, Fábio Feldmann e Gonzaga
Patriota. Abertos os trabalhos, o Secretário proce
deu à leitura da Ata da reunião anterior, que fOI
aprovada por unanimidade, sem restrições Antes
de se passar à ordem do Dia, o Constituinte João
Agripino levantou questão sobre o deslocamento
da Subcomissão para a realização das audiências
públicas, assunto deliberado na última reunião
ordinária.Ponderaram sobre o mesmo, os Senho
res Constituintes Lysâneas Maciel, João Paulo,
João Menezes, Fábio Lucena, Ziza Valadares,
Gonzaga Patriota e Anna Maria Rattes. Mediante
decisão da maioria dos presentes, foi mantida
a deliberação sobre o deslocamento da Subco
missão, e acolhida a proposta do Constituinte

João Menezes, no sentido de que tais audiências
sejam realizadas no âmbito das regiões e não
dos Estados, como fora sugerido anteriormente,
decidindo-se, ainda, que a divulgação das audiên
cias será a mais ampla possível. ORDEM DO
DIA: o Senhor Presidente colocou em discussão
o tema "Reeleição de Ocupantes de Cargos Exe
cutivos", objeto de algumas sugestões já encamí
nhadas a esta Subcomissão. Fizeram uso da pala
vra os Constituintes Fábio Lucena, Lysâneas Ma
ciel,João Agripino e João Paulo. O Primeiro-vice
Presidente, Constituinte Orlando Pacheco, assu
miu a Presidência para que o ConstituinteMaurílio
Ferreira Uma externasse sua opinião sobre o as
sunto. Juntamente com o Constituinte Fábio Lu
cena, levantou a preliminar de que a reeleição,
se adotada, não poderia beneficiar os atuais ocu
pantes de cargos executivos. Os constituintes de
vem deliberar sobre questões que se coloquem
após a entrada em vigor do novo texto constitu
cional. Permitir a reeleição do atual Presidente
e dos atuais governadores e prefeitos seria um
casuísmo indefensável. A opinião dos presentes
se dividiu entre aqueles que têm receio de que
os titulares de cargos executivos usem e abusem
da máquina governamental para forçar a reelei
ção. Outro grupo de constituintes é de opinião
que num país de grandes desigualdades sociais
um Presidente da República dificilmentese reele
gerá, usando ou não a máquina estatal, salvo se
tiverrealizadouma boa administração. Reassumiu
a Presidência o Constituinte Maurílio Ferreira U
ma, que, acolhendo sugestão do Constituinte
João Agripino,propôs que fossem escolhidos, en
tre os presentes, alguns membros para opinarem,
por escrito, sobre os temas: voto facultativo,idade
mínima para votar, reeleição, anistia, associação
profissional e sindical e suspensão dos direitos
políticos. De acordo com a preferência externada
pelos presentes, as sugestões foram assim distri
buídas: voto facultativo, Constituinte João Agri
pino; idade mínima para votar, Constituinte Ziza
Valadares; reeleição, Constituinte Fábio Lucena;
anistia e associação profissional e sindical, Consti
tuinte João Paulo; e suspensão dos direitos politi
cos, Constituinte Anna Maria Rattes. O Senhor
Presidente convocou reunião para o próximo dia
22, quarta-feira, às dez hors, quando será apresen
tado calendário das audiências públicas e ouvidos
e discutidos os pareceres dos constituintes sobre
as sugestões distribuídas. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião
às doze horas e vinte minutos, cujo teor será publi
cado na íntegra no Diárioda Assembléia Nacional
Constituinte. E, para constar, eu, Walter Flores
Figueira, Secretário, lavreia presente Ata que, lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Maurflio Ferreira Uma)
- Havendo número regimental, declaro abertos
os trabalhos da 2' sessão ordinária da Subco
missão dos Direitos Políticos, dos Direitos Cole
tivose Garantias. O Sr. Scretário procederá à leitu
ra da ata da reuniao anterior.

(É lidae aprovada a ata da reunião anterior)

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Tem V. Ex' a palavra
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o SR. CONsmUINTE JOÃO AGRIPINO - Sr.
Presidente, na primeira reunião da Subcomissão
foi discutido, a meu ver em caráter informal, a
questão das viagens da Subcomissão aos Esta
dos. Segundo me consta, não houve deliberação,
através de votação da proposição, sobre o assun
to. De forma que consulto V. Ex" no sentido de
saber se esta é uma questão decidida ou se a
Subcomissão ainda vaimanifestar-se sobre a con
veniência ou não dessas viagens.

O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)
- Com a palavra o Relator Lysâneas Maciel. De
pois responderei a sua questão.

O SR.RELATOR (Lysâneas Maciel)-Sr. Presi
dente, quero falar também sobre esse problema.
Não estive presente no início da reunião, mas
gostaria de que fosse realmente um ponto da
maior importância para esta Subcomissão, por
que tendemos a fazer leis maiores e leis menores
sem ouvir o povo, sem participação popular. O
nosso Regimento é um dos mais autoritários da
históriadas Constituições brasileiras e sua carac
terística principal é precisamente a ausência da
participação popular.

De maneira que, no meu entender, é um ponto
alto para esta Subcomissão, data venia dos cole
gas, a idéia de ouvirmos as bases populares, as
associações de consumidores, as associações de
ccntríbuíntes, os sindicatos, enfim, oferecer ao
povo - o grande ausente do processo legislativo
brasileiro - uma oportunidade de expressar-se
sobre suas prioridades e suas prerrogativas. Real
mente, estamos inovando. Mas esta Subcomis
são, uma vez que os direitos coletivos não são
inseridos normalmente nas Constituições brasi
leiras - esta será a primeira vez que este assunto
será tratado de maneira mais formal e orgânica
- só terá maior consistência e maior valor se
realmente essas audiências processarem. Devo
dizer ao prezado companheiro que uma das gran
des atrações desta Subcomissão e de quase todas
as subcomissões da Assembléia Nacional Consti
tuinte é exatamente ser o seu trabalho calcado
numa proposta liberal. De nada adianta inseres
vermos belos princípios na Constituição e termos
uma espécie de estéril melancolia ao vermos que
esses princípios não são implementados.

Outro aspecto da maior relevância é quanto
às garantias. Algumas subcomissões do nosso
grupo temático já entenderam que as garantias
de implementação das normas que vamos ofere
cer - isso foi objeto de uma conversa dos Presi
dentes e Relatores das outras subcomissões 
são mais importantes, realmente, do que seu con
teúdo formal.

Outro ponto é precisamente o de haver uma
inversão nessa prática de feitura de leis. As pro
postas que vêm dos setores populares não são
as mais perfeitas. Temos aqui inclusive a assis
tência de grandes juristas, como o ProfessorAfon
so Arinos, cujo pai e cujo avô já sabiam fazer

. Constituições. S. Ex"é um jurista de primeira qua
lidade. Mas se formos atraídos por essa tentação
de fazer uma Constituição muito bonita e muito
elevada, de bela feitura jurídica, não vamos ex
pressar as perspectivas e as prioridades popu
lares. O salto qualitativo desta Subcomissão será,
a meu ver, Sr" e Sr' Constituintes, a capacidade
que tivermos de transportá-la para ouvir as bases,
.uma vez que há impossibilidade, face ao tempo,

face à de~, de trazermos aesta Subcomissão muito mais esse efeito político do que o efeito
o pronunciamento dessas bases. técnico do recolhimento das informações.

íamos apresentar precisamente esse ponto de Como não temos recursos para aqui trazer cer-
vista na sessão inicial, que teve caráter informal, tas personalidades, estamo-nos deslocando com
mas faço-o agora, com a vênia do Sr. Presidente a nossa quota de passagens, seremos alojados
e dos membros da Subcomissão. Esse repito o pelos govemos dos Estados onde essas reuniões
grande salto qualitativo:a possibilidade da partici- vão ser feitas e teremos o ensejo de ouvir, nessas
pação popular, o que nunca houve na História regiões, personalidades, entidades e pessoas que
deste País. terão a oportuniade da participação efetiva na ela-.

O SR. CONSmUINTE JOÃO AGRIPINO - boração constitucional. Como houve consenso
Permite-me V.Ex"? naquele momento da discussão, o Constituinte

O SR.RELATOR (Lysâneas Maciel)- Pois não. Samir Achôa foi para São Paulo e já acertou com
O SR. CONSmUINTE JOÃO AGRIPINO - o Presidente da Assembléia Legislativa daquele

Compreendo e justifico plenamente'sua preocu- Estado a primeira audiência pública, marcada pa-
pação, que não é somente de V. Ex', no sentido ra o dia 24, sexta-feira, cujo programa está sendo
de que deva haver a participação, a mais abran- divulgado a partir de hoje. Já a partir de ontem,
gente possível, da sociedade brasileira na elabo- na Presidência da Assembléia Legislativa de São
ração da Constituição. Entraríamos numa díscus- Paulo existe um trabalho de recolhimento de
são acadêmica se fôssemos aqui discutir se esse sugestões apresentadas por personalidades e en-
Regimento é ditatorial ou liberal. tidades interessadas em participar dessa reunião.

O SR. RELATOR (Lysãneas Maciel) - É o que O Constituinte Lysâneas Maciel me comunicou
temos. que no Rio de Janeiro, também em função dessa

O SR. CONSmUINTE JOÃO AGRIPINO - É decisão consensual, uma reuniãojá está marcada.
o que temos. Diante da realidade do Regimento Eu mesmo marquei uma reunião para o dia 29,
que temos hoje - estamos no dia 14 de abril sexta-feira, na cidade de Recife.Temos tido sem-
- vamos começar a trabalhar nesta data, mas pre o cuidado de realizar essas audiências públi-
suspendermos nossos trabalhos até o dia 20. Te- cas nas sextas-feiras, para não prejudicarmos os
mos que aguardar o parecer do Relator, que será nossos trabalhos durante a semana.
concluído até o dia 11 de maio, pelo cronograma - Houve uma série de providências levadas a efei-
estabelecido. Desta forma, não sou contra o des- to em função de uma decisão tomada em uma
locamento da Subcomissão, mas receio que isso reunião realmente informal, mas pareceu have~
nos tome muito tempo nos impeça de realizar concordância de todos. Não houve ninguém que,
esta tarefa, de modo a que cheguemos no final naquela primeira reunião, se colocasse contra.
e não tenhamos um trabalho que corresponda Já adiantamos o processo, inclusive com anúncio
justamente aos anseios da sociedade brasileira. público das reuniões.
Tenho recebido - e acho que também todos
os colegas Constituintes -toneladas e toneladas O SR. CONSmUINTE JOÃO AGRIPINO - V.
de papéis e sugestões, que vêm de todos os qua- Ex"saberia informar se outras subcomissões vão
drantes do País, sobre todos os temas que a Cons- ausentar-se de Brasília.?
títuíção, necessariamente, terá que abordar. De O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)
forma que não seriam as viagens, a meu ver, -A Subcomissão que cuida do meio ambiente,
que nos iria esclarecer ou ilustrar. por exemplo, está com viagem programada para

Tivemos, durante todo o período que antece- o Pantanal. E outras Subcomissões também estão
deu a própria campanha eleitoral, a difusão, pelos discutindo hoje sua pauta de deslocamento para
meios de comunicação, da importância dessa o Rio de Janeiro e São Paulo, onde é mais fácil
Constituição. Assim, acredito que não nos deve- a audiência, porque são regiões onde se concen-
ríamos ausentar de Brasília neste momento, tram as maiores figuras acadêmicas do País. Esta
quando trabalha contra nós o tempo. Até o dia não é uma atitude singular, mas realmente corri-
11 de maio teríamos que ter o nosso trabalho queira, hoje, na Assembléia Nacional Constituinte.
concluído e V.Ex" teria de apresentar o relatório O próprio Presidente da nossa Comissão, Consã-
à Comissão. Por isso, manifesto-me contrário à tuinte Mário Assad, acertou com a Assembléia
saída da Subcomissão de Brasília, com a vênia Legislativade Minas Gerias um deslocamento da
de V.Ex"e com o maior respeito por sua opinião. Comissão, numa interpretação até extensiva do

Regimento Interno, que prevê audiências públicas
O SR. PRESIDENTE (Maunlio Ferreira Uma) somente das subcomissões. Entretanto, o Consti-

- Vou dar um esclarecimento ao ilustre Consti- tuinte MárioAssad está convocando os membros
tuinte João Agripino. da Comissão para um reunião na Assembléia Le-

A última reunião teve, realmente, caráter infor- gislativa de Minas Gerais. Creio que isso serve
mal, mas foi consensual a decisão do desloca- para vincular os nossos trabalhos e acreditava
mento da Subcomissão para que se pudessem que fosse um assunto já ultrapassado.
realizar algumas audiências públicas fora de Bra- Não sei se satisfazem ao ilustre Constituinte
sílía. Até o Relator, Constituinte Lysâneas Maciel, João Agripino as explícações que dei.
que chegou já no final da discussão se compro-
meteu em apresentar o seu relatório, apesar do O SR.RELATOR (LysâneasMaciel)-Sr.Presi
deslocamento da Subcomissão. Quer dizer, o Re- dente, permite-me um adendo? A rigor, se fôsse
lator, Constituinte Lysâneas Maciel,compreendeu mos ouvirpersonalidades, acho que não teria sen
a necessidade de a Subcomissão se deslocar, por- tido nossa saída. Seria máís fácil elas se deslo
que esse deslocamento foi entendido, pela maio- carem para Brasília. Mas acho que a intenção
ria dos membros da Subcomissão que estavam básica, Sr. Presidente, é ouvir mesmo as entida
presentes naquele momento, como necessário des, que de outra forma não teriam possibilidade
para vincular os trabalhos da Assembléia Nacional de entrar em contato conosco. Para que essa
Constituinte à opinião pública. A providência tem Constituição não seja apenas uma Constituição
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congressual, parlamentar, queremos mesclá-Ia
com a a perspectiva popular. Irmos a São Paulo
para ouvirMiguelReale.ou ao Riode Janeiro para
ouvir Baeta Neves, não tem sentido, pois estamos
sob a ditadura dos prazos.

Na última reunião que tivemos com o Presi
dente da Constituinte, ficou claro que todo o mun
do se ressentiu dessa ditadura dos prazos. E essa
pressa pode prejudicar nossos trabalhos no sen
tido de não termos capacidade de assimilar, real
mente, o sentimento do povo brasileiro,sobretudo
o ponto de vista dos setores marginalizados do
processo legislativo.Pode aparecer, à primeira vis
ta, que vamos às Assembléias para ouvir apenas
personalidades. Não, vamos ouvir os represen
tantes de assocíaçôes de consumidores, de asso
ciações dos contribuintes, representantes de di
versas categorias, até de pescadores, pessoas que
nunca tiveram representação política. Isso está
dentro das nossas atribuições nesta Subcomis
são.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Gos
taria de fazer algumas observações. Primeiro, o
deslocamento da Comissão para São Paulo de
correu de uma conversa informal entra seus
membros e não de uma deliberação formal.

Iniciar-se essa providência por São Paulo por
quê? Essa é uma questão que deveria ser longa
mente debatida. São Paulo, sem sobra de dúvida,
é o centro de decisões políticas do País.Mas São
Paulo também tem as principais entidades de re
presentação popular do País, que têm possibi
lidade de aqui comparecem, a fim de prestar o
seu concurso a esta Subcomissão.

Gostaria de saber o seguinte: esta Subcomissão
vaiter a possibilidade de conceder a mesma opor
tunidade a todos os interessados radicados nas
outras unidades da Federação? Isso demandaria
quase um mês de trabalho. E as unidades da
Federação menos prestigiadas no cenário político
nacional e, portanto, marginalizadas do poder de
cisório, da participação nas decisões políticas
mais importantes do País,não têm, no seu próprio
especto político, a possibilidade de participação
efetiva.

Gostaria de ouvirdo companheiro que pertence
a um Estado de importãncia na Federação, mas
que não tem o peso da participação nem de São
Paulo, nem de Minas Gerais, nem do Riode Janei
ro - sou de Minas Gerais - quais os meca
nismos de participação que esta Subcomissão
criará para que os companheiros das mais longín
quas unidades da Federação possam, de fato,
apresentar suas proppstas. Esse é, para mim, um
problema delicado. E preciso que haja igualdade
de participação das unidades da Federação, o
que não foi discutido aqui.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Parece-me que sobre esse assunto, a respeito do
qual vários companheiros já falaram, seria interes
sante que cada um desse a sua opinião. Depois
V. Ex', no final, concluiria.Caso contrário, vamos
ficarfalando e o tempo não deixa de correr.Assim,
acho melhor que quem tiver de falar sobre o as
sunto que o faça e depois V. Ex" responderá às
questões de todos os que se manifestarem.

O SR. PRESIDENTE (Maurilio Ferreira Lima)
- Concedo a palavra ao Constituinte Fábio Lu
cena.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIOLUCENA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a verdade é que
esta Subcomissão está iniciando muito bem os
seus trabalhos. Se tivéssemos, na feliz expressão
do eminente Relator, Constituinte Lysâneas Ma
ciel, diante de um fato consumado, de uma dita
dura regimental, estaríamos perdendo, no limiar,
a grande oportunidade do debate, da discussão,
da troca de opiniões, de onde - somente de·
onde - pode aparecer a luz da verdade. Pretendo
louvar a intenção dos autores dessa propositura
no sentido de transformar as Subcomissões, prin
cipalmente esta, em Subcomissão, de molde iti
nerante, a fim de ir aos mais variados recantos
de nosso País, em busca de subsídios, de elemen
tos, de matéria-prima para a elaboração do pro
jeto de Constituição.

Mas, Sr. Presidente, temos de ser sobretudo
realistas e francos em face não apenas das apa
rências, mas da própria condição intrínseca da
realidade que vamos ter que enfrentar. Daí eu
comungar com o Constituinte João Agripino no
sentido de que esta é uma empreitada da maior
dificuldade, é fazer coro com as ponderações do
ilustre Constituinte por Minas Gerais no sentido
de que vamos correr um risco a que não nos
devemos nem nos podemos expor: de fazermos
discriminação entre Estados de grande e outras
de diminuta representação política,como é o caso
das unidades federativas das Regiões Norte e Nor
deste.

Sr. Presidente, o nosso País tem uma superficie
de 8.500.000 km2, e cerca de quatro mil muni
cípios, com mais de cem mil vereadores. Imagine
esta Subcomissão, num prazo exíguo, ter que rea
lizar esse trabalho quase hercúleo, e portanto im
possível, de pousar em todos esses lugares, bus
cando dados essenciais e elementos indispen
sáveis à elaboração do projeto de Constituição.
Assiste inteira razão ao Constituinte Lysâneas Ma
ciel - o que não é nenhuma novidade, porque
a longa experiência de S. Ex"é um fator de clarí
dão, de luminosidade nos místeres de que todos
estamos imbuídos - quando menciona a neces
sidade da participação popular no processo Cons
tituinte.Mas,Sr. Presidente, sou daqueles que en
tendem que essa participação, apesar de indis
pensável, está, de certa forma, sendo exercida
pela representatividade dos Srs. Constituintes,
uma vez que, durante mais de ano, em campanha
eleitoral, os candidatos puderam auscultar as ne
cessidades regionais, as reivindicações e os recla
mos de seus Estados e Municípios para poder
trazê-los a título de sugestões e subsídios para
o bojo desta Subcomissão.

Para concluir, Sr. Presidente, considero louvável
a intenção, mas, no meu modesto entendimento,
no meu pálido entender, esta intenção é absoluta
mente inviável, porque impraticável diante até
mesmo da realidade geográfica do nosso País.

Era a minha ponderação.

O SR. PRESIDENTE (Maurilio Ferreira Lima)
- Eu me permitiria, atendendo à questão de or
dem levantada pelo ilustre Constituinte João Me
nezes, explicar que o Regimento Interno prevê
a possibilidade de cada Subcomissão realizar de
cinco a oito audiências públicas. O Regimento
Interno não previu,levando em conta a exigüidade
do tempo de trabalho da Subcomissão, que as
audiências fossem feitas, igualmente, uma por

Estado. Não houve, na idéia do legislador, a discri
minação de regiões. Então, poderíamos fazer, di
gamos, cinco audiências; das cinco, uma em Bra
sília e quatro fora, ou quatro em Brasília e uma
fora, ou não fazer nenhuma fora, como podería
mos fazer, por exemplo, oito audiências. Não
creio, diante da exígüidade do tempo, que possa
mos realizar oito audiências públicas. O nosso
deslocamento está previsto apenas para três capi
tais, até com o objetivo de dar realce, relevo e
sentido político aos trabalhos da Subcomissão.

Tenho uma proposta a fazeraos ilustres Consti
tuintes. Como a maioria dos que informalmente
deliberaram sobre o deslocamento da Subcomis
são, tomando, inclusive, providências no sentido
de que esse deslocamento se tomasse concreto,
não está aqui presente, eu sugeriria aos Srs. Cons
tituintes que transferíssemos o debate sobre esse
assunto para a próxima terça-feira. Eu avisaria
a todos que estiveram presentes na última reu
nião, e que inclusive avançaram propostas con
cretas no sentido desse deslocamento, para que
pudéssemos fazer uma discussão mais aprofun
dada sobre o assunto. Então continuaríamos a
ouvir os Srs. Constituintes.

Com a palavra o Constituinte ZizaValadares.

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VAlADARES
Sr. Presidente, considero absolutamente possíveis
as nossas andanças pelo País. Não vejo, no nosso
deslocamento, nenhum inconveniente; muito pe
lo contrário. Se percorrermos o maior número
de Estados possíveis, bom para nós, melhor para
a Subcomissão, melhor para a Constituição que
pretendemos elaborar. A mim me preocupa ape
nas e tão-somente o quorum, se ele for neces
sário para essas audiências, porque já estamos
tendo dificuldadess em obtê-lo aqui em Brasília.
Quando formos, então, para o Amazonas do nos
so querido Senador Fábio Lucena, vamos ter difi
culdade de quorum. Então, no meu entendimen
to, a Subcomissão não seria convocada para uma
reunião extraordinária, mas, sim, para se deslocar
e ouvir pessoas e entidades, sem necessidade
de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Maurilio Ferreira Uma)
- Foi exatamente isto que eu deliberei.

A SRA. CONSTITUINTE ZI'ZA VAlADARES 
Tenho essa preocupação porque pode acontecer
de eu não poder participar de uma reunião e isto
implicar falta de quorum. Se assim for estabe
lecido, não vejo por que não nos deslocarmos
e procurarmos ouvir quem quiser participar do
nosso trabalho.

Lamentavelmente alguns Estados vão ficar de
fora. No meu Estado, Minas Gerais, eu e o meu
querido João Paulo Pires de Vasconcelos, ilustre
Deputado Constituinte, temos certeza de que tere
mos competência e capacidade para fazer um
bom encontro. Queremos ouvirnão só as grandes
estrelas do meio jurídico de Minas Gerais, mas
principalmente aqueles. que não têm nenhuma
luz jurídica, que serão os grandes beneficiários
da Constituição que estamos lutando para fazer,
desejando que ela realmente ampare os mais fra
cos.

Sr. Presidente, a votação acontecerá somente
na terça-feira, mas, de pronto, não só V. Ex', mas
também o Relator - e tenho certeza - todos
os Srs. Constituintes estarão a favordessa medida.
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o SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Algum outro Constituinte quer usar da palavra
sobre o mesmo assunto?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, para os que ainda não tive o prazer
de conhecer, soueo Senador João Menezes, do
Pará.

Sou favorável a esse deslocamento da Subco
missão, porque realmente é fundamental que se
possa ouvir, de pronto, as diversas forças popu
lares. Se elas viessem ao Congresso, aconteceria
o que estamos vendo aqui: são comissões enor
mes, que chegam, passam o dia inteiro reunidas
e não resolvem nada, às vezes não falam com
ninguém. A idéia de a Subcomissão deslocar-se
é muito boa. Mas acho que a cada deslocamento
devemos ter um organograma a cumprir. Não
podemos sair daqui sem que ele esteja bem deter
minado e organizado. Se decidirmos ir ao Recife,
Pará, Rio de Janeiro ou São Paulo deveremos
ter um organograma e não pensar: vamos lá e
depois veremos. Se for para agir assim, acho que
não devemos ir. Acho que precisamos saber o
que vamos fazer lá: de manhã, a tantas horas,
isso, e a tantas, aquilo; o tempo que se vai passar
lá. Isso é importante.

Também é certo que não poderemos viaJarpa
ra todos os Estados da Federação. Mas, talvez,
pudéssemos fazer .uma média. Como seria essa
média?! Faríamos essas reuniões em regiões do
Pais. Somos um país com as mais variadas re
giões, com os mais variados costumes, hábitos,
com setores como os da economia, da educação,
dos mais difíceis e complicados. Então, se for
possível, poderemos fazer uma divisão por re
giões. Se fossem quatro regiões, esta Subcomis
são iriaa todas elas. O que não pode é três Subco
missões irem a uma só região. Por exemplo, Rio
de Janeiro e São Paulo são dois grandes Estados
que refletem quase que o mesmo ponto de vista,
ti mesma base eleitoral e a mesma base política.

Esta era a sugestão que tinha a fazer. Se não
me engano, ouvi dizer que há uma viagem da
Subcomissão prevista para o dia 21.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Não. A primeira audiência pública, em função
da deliberação informal, foi acertada pelo Consti
tuinte Sair Achoa para o dia 24, na Assembléia
Legislativade São Paulo. Na reunião de terça-feira
S. Ex" trará, para deliberação formal da Subco
missão, a pauta de trabalhos da reunião naquela
Casa Legislativa e os nomes das entidades e das
personalidades que deverão ser convidadas. Todo
o roteiro e organograma dos trabalhos será apre
sentado na terça-feira, pelo Constituinte Samir
Achoa.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, a minha proposta é a seguinte:
primeiro, que as Subcomissões viagem; segundo,
que se organize um organograma para cada via
gem; terceiro, que se faça uma divisão de regiões,
tanto quanto possível.

Essa é a proposta que tinha a fazer.

O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)

- Tem a palavra o Constituinte Gonzaga Patriota.

O SR. CONSmUINTE GONZAGA PATRIOTA
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes,
apresentamos emenda ao Regimento Interno exa
tamente nesse sentido. Na justificação dizíamos

que era mais fácil Maomé ir à montanha do que
a montanha vir a Maomé. Quero parabenizar os
integrantes desta Subcomissão por se estarem
preparando para se deslocarem a alquns pontos
do País. Acho muito importante a sugestão do
Constituinte do Pará; já que não poderemos visitar
todos os Estados, que façamos uma divulgação
prévia da ida da Subcomissão a determinado Es
tado. Parece-me que a visita a Pernambuco já
está marcada para o dia 29 de abril e seria interes
sante que seus vizinhos- a Paraíba, o Rio Grande
do Norte e Alagoas - pudessem também parti
cipar. Fica mais fácil uma comissão de represen
tantes da sociedade se deslocar do Estado de
Alagoas para Recife do que para Brasília. Espera
mos que não sejam feitos convites apenas para
determinados representantes da sociedade, mas
que seja feita uma dívulgação, a fim de que repre
sentantes de mais de uma categoria social pos
sam comparecer a essa reunião.

O meu voto é favorávela que esta Subcomissão
se desloque para outros pontos do País, para ouvir
a sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Tem a palavra a Constituinte Anna MariaRattes.

A SR"CONSmUINTE ANNAMARIA RATTES
- Sr. Presidente, concordo com o Constituinte
do Pará. Não temos tempo hábil para nos deslo
carmos pelo Brasil inteiro. Então, devemos esco
lher regiões. Acho também, dentro dessa idéia,
que a divulgação é primordial. Mais importante
do que o convite é a divulgação de que a Subco
missão se dispõe a fazer esse trabalho. Como
temos a intenção de ouvir in loco as classes mais
representativas da sociedade organizada, acho
que poderíamos entrar em contato com as As
sembléias Legislativas. através da sua represen
tação formal, para que as cidades, no âmbito da
região, que tivesse interesse em nos acolher, for
mulassem um convite, o que possibilitaria a ida
até elas. Estaria, assim, explicado, de certa ma
neira, porque escolhemos essa ou aquela cidade,
dentro de uma região. A escolha não seria uma
iniciativanossa, mas da própria região. Acho que
assim poderíamos minimizar o sentido de prio
rizarou de escolher determinada cidade, determi
nado município.

O SR. CONSmUINTE ORLANDOPACHECO
-Sou solidário com alguns membros da Subco
missão que desejam ir aos Estados, especialmen
te aos maiores. Estou acompanhando, desde ó
início, o desenrolar dos trabalhos. Aqui falou-se
em não irmos a todos os Estados ou regiões,
para ouvir os díversos segmentos da sociedade
e colher subsídios para nossos trabalhos. O nosso
tempo é tão exíguo que não permite fiquemos
viajando. Mas S. Ex", o Sr. Presidente, tem dito
que nos fins-de-semana alguns membros de nos
sa Subcomissão podem viajar e colher subsídios.
É claro que temos de ter a prudência de conden
sar os trabalhos que vão chegando.

Um dos Constituintes presentes disse que tem
um cabedal de propostas, que é toda a bagagem
de seu trabalho. Cada Constituinte tem várias pro
postas de seus Estados de origem e tem algo
a apresentar. Temos de agilizar nosso trabalho,
para que cada um possa tomar uma posição rela
tiva ao processo constitucional. Sou a favor de
que prossigamos, continuemos ouvindo as díver-

sas camadas da sociedade, para colhermos sub
sídios.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Antes de conceder a palavra ao Relator, Consti
tuinte Lysãneas Maciel, pergunto aos Constituin
tes João Agripino, Fábio Lucena e João Paulo
se concordam em que o assunto seja definitiva
mente resolvido agora, ou se ainda querem que

, o discutamos na terça-feira.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO -Is
so é com V.Ex".

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Sim, mas diante da manifestação majoritária
no sentido da aprovação, pergunto a V. Ex" se
posso retirar a proposta, para então considerar
mos este um problema resolvido, a fim de que
possamos avançar mais nos trabalhos. Ou então,
atendendo às ponderações do ilustre Constituinte,
voltaremos a debater o assunto na terça-feira.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO 
Acho que, pela manifestação da maioria dos re
presentantes, o assunto está decidido.

O SR. CONSmUINTE (João Paulo) -Sr. Pre
sidente, a minha opinião é a mesma, Já que há
quorum, a maioria decidiu, acompanho a deci
são da maioria. •

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Então, consideraremos esse assunto encero
rado, para que possamos passar adiante, com
a pauta dos nossos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE (João Agripino) - En
tão, permaneceria a proposição de que se elabore
essa pauta de viagem, atendendo à questão do
regional, porque não me parece justo que nos
desloquemos ao Rio de Janeiro Ou a São Paulo,
em detrimento de irmos à Amazônia, ao Pará ou
ao Rio Grande do Sul, se estamos indo a uma
região geoeconômica que tem a mesma caracte
rística. Desta forma, escolheríamos um dos dois
Estados, ou do Norte e do Nordeste, ou do Sul
e do Centro-Oeste.

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES 
Sr. Presidente, V.ex' me permitiria uma sugestão?

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
-Pois não.

O SR. CONSmUINTE ZIZA VALADARES 
Sr. Presidente, havia proposto que em Minas o
fizéssemos, sem o beneplácito do Constituinte
João Paulo. Se fizermos no Rio de Janeiro, em
São Paulo, em Minas, estaremos atuando no
'Triângulo das Bermudas". Não sei se o Consti
tuinte João Paulo pensa dessa maneira. Abrire
mos mão para que seja feito no Norte, no Nor
deste ou no Sul. Parece que o Constituinte Lysâ
neas já avançou, sugerindo no Rio de Janeiro
e São Paulo. Perdoe-me por chamá-lo de Lysâ
neas.

O SR. CONSmUlNTE LYSÃNEAS MACIEL
Não sou tão velho assim.

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES 
Parece-me que o Constituinte Lysâneas Naciel
avançou um pouco. S. Ex" talvez tenha feito tam
bém alguns contatos no Rio de Janeiro. Não sei
se o Constituinte João Paulo chegou a conversar
com alguém em Belo Horizonte. Como não avan
çamos, abriremos mão se necessário for.
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--O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- O assunto está resolvido. Na terça-feira esta
Presidência apresentará na reunião formal um ca
lendário e uma proposta, levando apenas em con
ta as \1agens já determinadas, como no caso de
São Paulo, pelo Constituinte Samir Achôa. Para
Recifemarquei o dia 29. O Constituinte Lysâneas
Macielapresentaria na terça-feira o projeto da reu
nião no Rio de Janeiro.

o SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, gostaria de reiterar
a minha preocupação. Aqui estou como dirigente
sindical, representante dos trabalhadores. Esta
mos num país marcado por profundas desigual
dades políticas,econômicas e sociais. Como disse
o nobre Constituinte, não podemos discriminar
quem quer que seja, principalmente se ouvirmos
prioritariamente as organizações dos Estados do
Sudeste, mais desenvolvidos, não permitirmos
uma ampla participação dos trabalhadores do
Norte e Nordeste, que têm uma organização inci
piente. Portanto, penso que devam ser convidadas
as pricipais entidades de trabalhadores dos Esta
dos do Norte e do Nordeste para uma audiência
privilegiadacom esta Subcomissão da Constituin
te, para que possam expressar o seu pensamento
e apresentar as suas propostas. A força política
do Sul e do Sudeste já é capaz de agilizar as
suas propostas. No momento em que se planeja
fazeruma Constituiçãoque venha reparar os erros
do passado, creio a questão das desigualdades
deva ser privilegiadapara que desapareça do ce
nário nacional. Insisto em que os mecanismos
sejam encontrados para que os companheiros
do Norte e do Nordeste tenham expressão nesta
Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Maunlio Ferreira Uma)
-APresidência passa a palavra ao RelatorConsti
tuinte Lysâneas Maciel. Comunico ao Constituinte
João Paulo que essa preocupação de ouvir os
trabalhadores do Nordeste será concretizada na
reunião do Recife no dia 29. As ponderações de
V. Ex' serão levadas em consideração na reunião
de terça-feira, quando a Presidência discutirá de
maneira mais aprofundada o organograma das
audiências públicas.

Tem a palavra o Relator Lysâneas Maciel.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel)- Fiz refe
rência à questão da rigidez do Regimento. Pare
ce-me que o ilustre Constituinte João Paulo es
queceu-se de que estamos debaixo dessa rigidez.
Por isso, defender atitudes ideiais para a Consti
tuinte não tem o menor sentido. O art. 14 do
Regimento diz o seguinte:

"As Subcomissões destinarão de 5 (cinco) a
8 (oito) reuniões para audiência de entidades re
presentativas de segmentos da sociedade, deven
do, ainda, durante o prazo destinado aos seus
trabalhos, receber as sugestões encaminhadas à
Mesa ou à Comissão."

Achamos que essa deliberação mais ampla,
dentro do espírito das observações de V. Ex" é
simplesmente impossível.São oito audiências. Se
ouvirmos Estado por Estado - são vinte e três
- infringiremos o Regimento. Precisamos saber
se podemos tirar desse Regimento autoritário o
maior rendimento possível, ou seja, tentar ouvir
as entidades representativas. Conforme foi discu
tido na Comissão temática, o espírito dessa pro-

posição não é fazer disso uma discurseira de De
putados para os pobres mortais dos eleitores. Ao
contrário, vamos, em audiência, ouvir as entida
des. Foi sugerida a presença dos Governadores,
dos Vice-Governadoresetc. Acheia idéia inconve
niente porque aqueles segmentos da sociedade
ficarão ofuscados pela presença das autoridades.
A reunião toma-se uma solenidade de Parlamen
tares e não há a oportunidade da participação
popular que estamos propugnando.

Chamo a atenção dos Srs. Constituintes para
uma outra coisa. Trata-se de uma audiência com
um grupo de trabalho. Pelo que estamos pensan
do, com pleno apoio da Previdência,teremos dois
dias para ouviressas entidades. Os parlamentares
pertencentes a esta Subcomissão vão colher ele
mentos e responder às eventuais consultas que
esses segmentos da sociedade têm a fazer. É
imperfeito, mas é o que temos. Lembraria aos
Srs. Constituintes que se trata de uma Assembléia
Nacional Constituinte congressual e não popular.
Essa é uma maneira de corrigir. Se esperarmos
o momento ideal para começar essa participação
popular teremos de esperar pelo menos 50 anos.
Queria dizer ao ilustre Constituinte Fábio Lucena
que esses segmentos estariam representados por
nós. O sistema político brasileiro geralmente con
sagra o princípio de que o representante do povo
é o mais capaz, o mais sabido, é aquele que pode
dar maior contribuição para o aperfeiçoamento
do regime democrático. Sabemos que isso nem
sempre é verdade.

Submeto à apreciação desta Subcomissão o
instituto existente em outras Constituições, o cha
mado recall. Quando o parlamentar, pela sua
má atuação, decai da confiança pública, os eleito
res daquela região podem cassar o seu mandato
por traição aos princípios que ele defendeu. Isso
significaria que estaríamos devolvendo ao povo,
o grande ausente, mais uma oportunidade de ex
pressar as suas prioridades. Se alguns Consti
tuintes pensam que vamos lá deitar falação, fazer
dtscurso, estão enganados. Não é esse o espírito
do Presidente, do Relatorou daqueles que fizeram
essa proposição. Evidentemente, o povo está can
sado, como grande ausente do processo elabo
rativo de uma lei, de ouvir muitas vezes, as fala
ções dos parlamentares. Apelariaa V. Ex", porque
já está decidido, mas gostaria de lembrar que
vai ser uma reunião de grupo de trabalho e não
de falação de Deputados para os pobres mortais
dos eleitores.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Vamos considerar encerrada a discussão.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, por favor...

O SR. PRESIDENTE (Maurflio Ferreira Uma)
- Faria um apelo ao Constituinte João Paulo,
porque temos uma pauta a cumprir e pratica
mente só decidimos com relação ao mérito. Esta
mo-nos perdendo com relação à forma. Na terça
feiraa Presidência apresenta um projeto concreto,
levando em conta as ponderações de V. Ex' e
as dos Constituintes João Menezes e Fábio Luce
na, para que possamos mergulhar na pauta dos
nossos trabalhos. Creio que esta discussão foi
muito proveitosa, chegando a um consenso, e,
na terça-feira, apresentaremos um projeto em que
as preocupações de V. Ex" serão prioritariamente

levadas em consideração, no sentido de que os
trabalhos de audiência pública se dêem conforme
o pensamento do Constituinte João Menezes, o
que foi consensual na reunião de hoje.

Dou a palavra a V. Ex', fazendo esse apelo,
para que possamos avançar nos nossos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, parece-me que a
minha proposição não foi bem entendida. De
acordo com o que se diz aqui, haveria o desloca
mento da Subcomissão para três Estados?

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Há propostas. Não há uma deliberação fecha
da. V. Ex" pode fazer como o Constituinte Fábio
Lucena, sobre uma proposta do Amazonas.

Conhecendo logisticamente as condições de
realizarmos uma reunião na Amazôniae no plená
rioda Comissão, o Constituinte Fábio Lucena pro
põe que uma das audiências públicas seja feita
no Amazonas.Estou trazendo aqui para o plenário
as propostas já existentes, feitas pelo Constituinte
Samir Achôa, de realizar uma reunião no dia 24,
em São Paulo e uma proposta de minha autoria
para o dia 29, em Recife,no Nordeste. O Consti
tuinte Lysâneas Maciel sugere uma data para o
Rio de Janeiro. Temos o direito de fazer oito au
diências públicas. Trêsjá foram apresentadas, res
tando-nos, portanto, o direito de fazermais cinco.
Então, não deliberamos sobre três, quatro ou cin
co. Só podemos fazer oito, que é o permitido
pelo Regimento.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, levanto uma questão para que não
se polemize mais na próxima reunião e que a
proposta realmente seja contemplada. Pela minha
vivência, a participação das entidades do Norte
e do Nordeste é praticamente inviabilizada, inclu
sive no movimento sindical, por falta de recursos
materiais para essa participação. O que sugiro
é que se propicie a oportunidade das entidades
de trabalhadores do Norte e Nordeste participa
rem dessas audiências, de vez que naquelas re
giões a realidade é muito mais dura do que no
Sul e no Sudeste. E isso que reitero e espero
que se encontre uma forma de contemplar essas
categorias nesse processo de discussão. Apesar
de ser um grupo de trabalho, como se referiu
o Relator Constituinte, Lysâneas Maciel, deve ha
ver a participação efetivadas entidades represen
tativas dos trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Na próxima terça-feira posso entregar a Y. Ex"
a relação das entidades representativas da socie
dade civil de Pernambuco, da classe trabalhadora,
sobretudo a dos trabalhadores rurais, que terão
a oportunidade de apresentar as suas sugestões
na reunião que será realizada no Teatro Santa
Isabel, em Recife.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Gonzaga Pa
triota.

O SR. CONSTITUINTE GONZAGA PATRIOTA
- Sr. Presidente, serei objetivo. Apenas a título
de sugestão: tenho participado de reuniões em
outras Subcomissões e observado que há ínte
resse de represetantes de entidades de vários Es
tados em vir a Brasília. Quero sugerir a V. Ex'
que entre em contato com as outras Subcomis
sões e Comissões para que a vinda desses repre-
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sentantes da sociedade de vários Estados a Bra
sília coincida e as Subcomissões e Comissões
possam recebê-los. Seria extremamente desagra
dável que viesse um grupo do Amazonas e a Sub
comossão de Direitos Políticos não estivesse em
Brasília,mas no Rio de Janeiro ou em São Paulo.
Deve haver um entendimento entre esta Subco
missão e outras Subcomissões, para que a vinda
desses representantes coincida. Para que todas
as Comissões estejam aptas a recebê-Ias em Bra
sília.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- A Presidência levará em conta as sugestões
de V.Ex", mas devemos avançar a pauta.

Há uma questão preliminar que queria levantar
para os Srs. Constituintes que fazem parte dessa
Subcomissão. O jornal COJTeio Brazi6ense de
hoje traz uma manchete em toda a extensão da
página que diz:"sistematização se antecipa e defi
nirá regras". A matéria informa que o Constituinte
Afonso Arinos, Presidente da Comissão de Siste
matização, convocou os 93 membros daquele ór
gão para definir antecipadamente o regime de
governo e sistemas econômico e tributário. Vou
levantar essa questão hoje no plenário da Assem
bléia Nacional Constituinte, porque entendo, se
gundo o Regimento que votamos, que escolhe
mos uma Comissão de Sistematização para siste
matizar os trabalhos que vamos realizar;não esco
lhemos uma Comissão de Sistematização para
sistematizar a nós, Constituintes. O Sr. Consti
tuinte Afonso Arinos é um homem que conhece
a cultura greco-latina e por isso deve saber que
na democracia grega a decisão era dada pelo
voto direto, com a participação de todos, menos
a dos metecos, dos plebeus e dos escravos. Vou
dizer no plenário que nesta Constituinte todos so
mos patrícios e todos têm direito ao voto.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Posso dar uma informação a V. Ex'?

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Pois não, nobre Constituinte. Deixe-me apenas
concluir o meu pensamento. O Constituinte Lula
teve seiscentos mil votos, mais há Constituintes
que aqui chegaram com menos votos, porque
em seus Estados não havia seiscentos mil votos
para serem dados a um só Constituinte. Diz-se
que o Constituinte Mário Covas, Líder do nosso
Partido, foi eleito com oito milhões de votos, mas
São Paulo tem dezesseis ou dezessete milhões
de eleitores. Então, não podemos permitir que
sejamos relegados a Constituintes de segunda
categoria. Quem tem atribuição legal e regimental
para definirpreviamente qual o regime de governo
e o sistema tributário é o Plenário da Assembléia
Nacional Constituinte e não a Comissão de Siste
matização. Há dois projetos de resolução apresen
tados pelo Constituinte Gastone Righi e pelo
Constituinte César Cals Neto, pedindo essa defini
ção prévia, porque ela implica numa influência
grande em nossos trabalhos. O que não podemos
permitir é que essa definição se dê no seio da
Comissão de Sistematização, que só tem que se
reunir para discutir o mérito de propostas apre
sentadas por n6s. Senão, é colocar o carro adiante
dos bois. Se não decidirmos qual o regime que
deve prevalecer, Comissão de Sistematização ne
nhuma pode decidir isso, porque seria o esvazia
mento completo dos nossos trabalhos. Vou hoje
ao plenário para colher a assinatura dos Consti-

tuintes a fim de formalizar uma solicitação ao
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte,
no sentido de que os projetos de resolução sejam
imediamente colocados em votação no plenário
sautorizando a Comissão de Sistematização a dis
cutir qualquer matéria que julgue preliminar aos
trabalhos. Se não fizermos isso, daqui a quinze
dias não teremos mais o que fazer aqui, porque
a Comissão de Sistematização ocupará anti-regi
mental e ilegalmente a totalidade do espaço de
elaboração da nova Constituição.

Concedo a palavra ao Sr. Constituinte João Me
nezes.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Quero apenas dar uma informação a V. Ex'. Não
sou advogado do Constituinte Afonso Arinos, mas
quero informar que a notícia não deve estar muito
clara, porque juntamente com S. Ex"estamos fa
zendo um estudo sobre se o sistema de governo
deve ser presidencialista ou parlamentarista, com
o objetivo de levá-lo à bancada do Partido da
Frente Liberal. Isso é muito diferente. Faço parte
da Comissão de Sistematização e até agora não
recebi qualquer convite para uma reunião sobre
este assunto. Mas a providência de V. Ex" é ca
bível...

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Estou-me louvando no noticiário.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
...porque, nesse caso, V. Ex' põe os "pingos nos
ís", Realmente, a Comissão de Sistematização só
vai trabalhar depois que todas as outras Comis
sões tiverem chegado às suas conclusões e elabo
rado os seus projetos. Parece-me que isso é o
correto. Para tanto foicriada a Comissão de Siste
matização. Ela é maior do que as outras para
poder dividir-se e estudar toda essa plêiade de
providências e projetos que as outras Comissões
apresentarem. Acho que o pronunciamento de
V. Ex" é oportuno e tem cabimento.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, gostaria de registrar aqui uma opinião
contrária à do nobre Constituinte. O Constituinte
Afonso Arinos é um homem chamado, por suas
qualidades de grande jurista, para opinar nos mo
mentos cruciais da vida política brasileira. E ele
sempre opina sempre favoravelmente à manu
tenção da oligarquia de poder que já se instalou
há anos neste País. O Sr. Constituinte Afonso Ari
nos foi chamado a opinar no momento em que
faleceu o ilustre mineiro Tancredo Neves; e o fez

~ de tal forma que contrariou a Constituição vigente,
para que fosse guindado à Presidência da Repú
blica um homem que não tinha o direito de lá
estar, constitucionalmente. Posteriomente, o Sr.
AfonsoArinos de MelloFranco foiconvocadopara
ser presidente da comissão dos notáveis. Não vai
aqui nenhum ressentimento, pelo contrário, ape
nas para explicitar o comportamento discrimina
tório do Sr. Afonso Arinos de Mello Franco, e
a rejeição que sempre demonstrou pela classe
trabalhadora e sua representação. Fui convidado
pelo ex-Governador do meu Estado, então eleito
Presidente da República, para participar dessa Co
missão. Não sei se dela participaria, assim tam
bém como a minha companheira de partido. N6s
dois, paradoxalmente aos desejos do Constituinte
Afonso Arinos, aqui estamos como Constituintes.
Fomos alijados dessa Comissão por posição in-

transigente do Sr. Afonso Arinos de MelloFranco.
Portanto, o Sr. Afonso Arinos de Mello Franco
é useiro e vezeiroem alinhavar as coisas por cima,
e é hora de se mudar isso neste País.

Era o que queria deixar registrado, Sr. Presi
dente.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES -
V. Ex' disse que era contra minha proposta? Não
consigo entender...

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO- Não.
É que não louvo as atitudes do Constituinte Afon
so Arinos, e acredito que, de fato, ele esteja sem
pre tramando, no sentido que o nobre Presidente
teve a felicidade de colocar aqui.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Alguém mais deseja usar da palavra sobre o
assunto? (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Constituinte João
Agripino.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Sr.
Presidente, apenas para uma questão de ordem,
antes de entrarmos na Ordem do Dia, porque
acho que as matérias preliminares estão se esgo
tando, e trata-se de uma matéria preliminar. Rece
bemos hoje urna pasta contendo as propostas
.que foram encaminhadas pela Mesa da Assem
bléia à nossa Subcomissão. Gostaria de submeter
à Subcomissão sugestão no sentido de que essas
propostas que nos forem encaminhadas sejam
distribuídas de fato a todos os Constituintes com
ponentes da Subcomissão, mas individualmente
para cada membro relatar em razão da matéria.
Justifico. Cada um emitindo parecer sobre as ma
térias constantes dessas propostas, ajudaria o tra
balho do Relator que - perdoe- me - ditatorial
mente poderia elaborar seu parecer sem que sou
besse sequer a opinião dos demaís membros da
Subcomissão sobre as matérias contidas nessas
propostas. E que esses pareceres fossem, inclu
sive, submetidos à votação da Subcomissão. As
propostas seriam encaminhadas a cada um dos
membros, individualmente, para emitir parecer e,
posteriormente, se submeter à votação. Assim,
o Relator teria a posição preliminar da Sub co
missão a respeito dos assuntos que chegam até
nós. E esta a sugestão que quero trazer em relação
às propostas que chegam às Subcomissões.

O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)
- Concedo a palavra ao Relator, porque o que
V. Ex" propõe seria uma participação no relatório,
que é responsabilidade do Constituinte Lysâneas
Maciel. Não caberia a esta Presidência, uma vez
que não tenho amparo regimental, designar rela
tores para cada assunto específico, tendo em con
ta que a Comissão tem apenas um Relator. Se
o Constituinte Lysâneas Maciel decide acatar a
proposta de V.Ex"e convidar alguns Constituintes
para o relato de alguns subítens, então...

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO 
Não. Não seria convidar alguns Constituintes. Ca
da proposta que chega à Subcomissão seria desti
nada a um Constituinte, em razão da matéria.
Ele ofereceria o parecer, seria submetido à vota
ção, e o Relator teria mais facilidade na elaboração
do seu relat6rio à Comissão, porque já conhe
ceria, de antemão, o pensamento dos membros
da Comissão a respeito daquele assunto espe
cífico.
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o SR. PRESIDENTE (Maunlio Ferreira Uma)
- Concedo a palavra ao Relator, nobre Consti
tuinte Lysâneas Maciel.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Estou
inclinado, embora o Regimento não contemple
isso, pois é muito rígido. Lembro sempre aos pre
zados Constituintes que a caraeteristica das Cons
tituições brasileiras é essa mesma, um grupo de
elite é que faz a lei. O fato relatado pelo'Constí
tuinte de Minas Gerais é mais ou menos comum
em nossa legislação:a ausência do povo. E essa
tendência de centralizar na Comissão de Sistema
tização, contra a qual, lutamos muito, está dando
seus primeiros resultados. Não é apenas o povo
de primeira e segunda categoria, mas Constituinte
de primeira e segunda categoria. Sou francamen
te favorável a essa participação. A votação só é
feita depois que o Relator apresenta o relatório
final. Quanto à participação prévia, estou inclina
do, Sr. Presidente, a acolher essa sugestão. Distrí
buiriamos a matéria. Como a ditadura dos prazos
- repito a expressão - é muito rigida, os Consti
tuintes que recebessem esses processos teriam
que devolvê-los com toda a rapidez.

o SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO 
Não. Eles teriam que submeter o parecer à própria
Subcomissão.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Não.
Não é essa a sistemática prevista aqui. Acho que
devemos acolher a proposta da distribuição da
matéria entre os vários Constituintes, para que
eles opinem, mas que essa opinião venha para
o Relator e o Relator opine sobre ela. Eu poderia
mencionar o fato: como contribuição para os tra
balhos do Relator, o Constituinte João Agripino
tem o seguinte parecer sobre o projeto que baixa
a idade do eleitor. É um projeto de V. Ex'?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO 
Não, não.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Descul
pe-me. Ou o voto facultativo,projeto do eminente
Constituinte Jorge Arbage. Enfim, vários projetos
que nos estão sendo submetidos. Dentro, do mais
curto espaço de tempo eu receberia a matéria,
porque tenho que começar a relatar imediata
mente. Estamos esperando por volta de seiscen
tas propostas para esta Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE 'lJZAVALADARES 
Nesta nossa Subcomissão? Seiscentas propos
tas?

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Exta
mente, nobre Constituinte Ziza Valadares. Se for
mos às bases, essas propostas com certeza au
mentarão. Vejam os Senhores que se formos às
bases - até gostaria de lembrar aos companhei
ros - o trabalho do Relator vaiaumentar barbara
mente.

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VAlADARES
Permite-me um aparte, nobre Relator Lysâneas
Maciel?

O SR.RELATOR (Lysâneas Maciel)- Pois não.

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES
A sugestão do ilustre companheiro da Paraíba
é muito importante, mas preferiria que as propos
tas fossem primeiramente acolhidas, porque va
mos ter propostas idênticas. Se pegarmos a prí-

meira leva, quatro ou cinco propostas, serão idên
ticas, sobre o mesmo assunto.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Exata
mente, tem que sistematizar.

O SR. CONSTITUINTE 'lJZA VALADARES 
Neste caso, preferiria que recolhessemos primei
ramente um grande número de propostas e, aí
sim, dístríbulríamos, mais ou menos ao mesmo
tempo, a um determinado Constituinte. Se formos .
distribuir diariamente para cada um, eu vou rece
ber uma que vai conter a mesma proposta que
outro companheiro poderá receber também. Tal
vez, mais ao final,para ajudarmos o Relator.Acho
que a ele compete dar-nos uma visão completa
do que recebeu e poderemos ajudá-lo mais à
frente, não a cada dia que chegar uma proposta,
ser distribuída a cada um de n6s.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima)
- Bem, o tema principal da Ordem do Dia de
hoje seria ...

O SR.RELATOR (Lysâneas Maciel)- Sr. Presi
dente, acho que a sugestão do nobre Constituinte
João Agripino foiacolhida com o aditivo do nobre
Constituinte Zizavaladares.

O SR. PRESIDENTE (Maunlio Ferreira Lima)
- Exatamente.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Eu me
prmitiria fazer a seleção da matéria e juntar as
similares, correlatas ou conexas, para que todos
possam ajudar. Agora, não vai haver uma votação
prévia, porque isto é anti-regimental. Não sou
muito fã do Regimento, mas não haverá votação
prévia, porque senão.

O SR.CONSTITUINTEJOÃO AGRIPINO -Po
de haver uma discussão prévia?

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Pode
haver até uma discussão prévia ao ser apresen
tado o relatório.

O SR. CONSTITUINTE (JOÃO AGRIPINO) 
Acho que o parecer deveria ser entregue a V. Ex"
e submetido à Comissão.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Não à
votação?

O SR. CONSTITUINTE (JOÃO AGRIPINO) 
Se V. Ex"é contra a votação...

O SR. RELATOR (Lysâneás Maciel) - Eu não
sou contra a votação, o Regimento é que é.

O SR. CONSmUINTE JOÃO AGRIPINO - V.
Ex" acusa o Regimento de ditatorial e se põe con
tra a votação. O Relator é V. Ex" V. Ex' é quem
decide.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Estou
querendo exatamente conciliar o espírito, isso é,
a participação de todos. Mas a regra fixada no
Regimento não é a votação em separado. Pode
ser feita assim, mas acho que deve ser submetido
à apreciação da Subcomissão, e não à votação.
O que é submetido à apreciação da Subcomissão,
de acordo com o Regimento, é o relatório do
Relator.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO 
Sim, claro, para deliberação e votação final, mas
neste caso sugiro que, se houvesse um parecer...
Por exemplo: existem cinco projetos dispondo so
bre o voto facultativo. Um de nós relataria sobre

o voto facultativo perante a Subcomissão e a Sub
comissão já se manifestaria e ouviríamos a opi
nião de todos. V. Ex" seria ajudado, pois quando
fizer o relatório final saberia se a tendência da
Subcomissão é aceitar o voto facultativo ou rejei
tá-lo. Não adiantaria V. Ex" ir contra a tendência
da Subcomissão.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Adian
taria. O Relator, mesmo vencido, pode expressar
sua opinião.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO 
Claro, só que depois pode ser vencido pelo Ple
nário.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Eviden
temente. Mesmo vencido o Relator pode expres
sar sua opinião. É isso que estou explicando.

O SR.CONSTITUINTEJOÃO AGRIPINO -Al
gumas Subcomissões fizeram, inclusive, um regi
mento interno para nortear seus trabalhos. Seria
o caso de V.Ex" aceitar como norma de regimento
intemo nosso, da Subcomissão essa forma de
participação nessas propostas que chegam à
Subcomissão. Não que acredite ser necessário
termos um regimento interno.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Mas V.
Ex" estaria de acordo com essa distribuição de
assuntos conexos e correlatos para um mesmo
sub-relator, digamos assim ...

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO -
Exatamente. ó-,

O SR. RELATOR(Lysâneas Maciel) - ... mas
que a deliberação finalseria a votação? Para efeito
de discussão, adiantariamos nossos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - O
parecer de cada um dos membros seria subme
tido à Comissão e, já que V.Ex" não quer a vota
ção, seria entregue a V. Ex", mas ouviríamos a
opinião de todos.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel)- Perfeita
mente, creio que não há nenhum inconveniente.
É uma boa sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima)
- Está aberta a discussão sobre o primeiro item
escolhido entre as sugestões que recebemos, que
é o problema referente à reeleição dos titulares
de cargos executivos, Presidente da República,
governadores e prefeitos. Está aberta a discussão
para que os Constituintes possam pronunciar-se.

Com a palavra, o Constituinte Fábio Lucena.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO LUCENA - Sr.
Presidente, primeiramente uma indagação para
efeito de orientação. Essa discussão vai desem
bocar em uma decisão?

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Não, é uma discussão preliminar para orientar
o Sr. Relator na elaboração do seu parecer. Marca
remos uma data para deliberação sobre este te
ma, que é polêmico. Esta discussão é apenas
para avançarmos opiniões a respeito.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIOLUCENA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, no meu modesto
entendimento, a reeleição de titulares de prefei
turas, govemos estaduais e Presidência da Repú
blica, eleitos antes da promulgação da futura
Constituição, passa a ser um pernicioso casuísmo
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em todas as suas acepções. Em primeiro lugar,
temos prefeitos já com o mandato estipulado em
seis anos de duração. Imagine V. Ex" os currais
que não seriam estabelecidos em todo o País
se a Constituinte consentisse na reeleição de pre
feitos, governadores e do próprio Presidente da
República, figuras que foram eleitas antes da ins
talação da Constituinte e da promulgação do novo
texto constitucional. Nessas condições, isso con
traria a lógica, o bom senso, a história, a tradição'
e, sobretudo, a moralidade, que não pode ser
expungida dos princípios públicos. Desejo ante
cipar minha posição contrária à reeleição de pre
feitos, governadores estaduais e do Presidente da
República, com a ressalva de que, na dependência
da duração do mandato~futuroPresidente da
República, pudesseSl Preâldente ser reeleito a par
tir do pnSxiny Presidente da República, porque
a reeleíçêe-presídencíal nos países que adotam
o pr~encialisrno em sistema federativo repre
senta um julgamento do chefe de Estado pelo
povo qíÍe o elegeu. Seria até impossível o Presi
dente da República lançar mão do poder para

/ transformá-lo em máquina de reeleição, porque,
/ desde que a eleição se proceda de modo isolado,

que haja eleição apenas para Presidente da Repú
blica, a Nação, sem dúvida alguma, saberá utilizar
do seu poderjudicante para absolver ou condenar
o Chefe de Estado. Isto não aconteceria em nume
rosos municípios. Conheço municípios em que
não existem mil eleitores e, conforme expus no
início desta reunião, nesse caso bastaria que o
prefeito nomeasse 10% dos eleitores funcionários
públicos para subverter completamente o proce
dimento da reeleição. Esta é minha posição sobre
a questão, contrária à reeleição de prefeitos e go
vernadores e favorável à reeleição do futuro Presi
dente da República.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Coma palavra Q Constituinte João Agripino.

O SR. CONSTITUINTEJOÃO AGRIPINO -Mi
nha opinião é convergente com a do Constituinte.
Fábio Lucena. Apenas levantaria uma questão
que me parece de importância neste momento
em que discutimos problema da reeleição. Em
primeiro lugar, mio-me à COrrentedos que consi
deram viável a reeleição do Presidente da Repú
blica em um sistema parlamentarista de governo
e contrário à reeleição no regime presidencialista.
Se não.temos um sístema de govemo definido,
é'muiÍo ditIcÍl nos posicionarmos sobre a reelei
ção ou não, porque, para mim, seria inerente ao
sistema de governo essa defmição. Em segundo
lugar, precisaríamos definir a própria duração do
mandato. Não sabemos, hoje, se q.mandato será
de quatro, cinco ou seis anos, o que vai predo
minar na Constituinte, pois nenhum partido ainda
tomou posição a esse respeito. Particularmente,
defendo o mandato de quatro anos, com reeleição
no sistema parlamentarista, sem reeleição no sis
tema presidencialista. É esta minha opinião.

O SR. CONSTITUINTEFÁBIOLUCENA- Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
-Pois não.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO LUCENA
Apenas para enfatizar a importância da medida
que V. Ex- anuncia para o expediente de hoje
na Constituinte, é fundamental, indispensável que

se definllokl9oo sistema de gO)'emo que a Consti
tuinte vai adotar. Dai ser imprescindível que esta
Subcomissão exerça pressão sobre o Sr, Presi
dente da Assembléia Nacional Constituinte no
sentido de que o Plenário da Constituinte defina
imediata e improrrogavelmente se vamos adotar
um sistema parlamentarista ou presidencialista.

O SR. CONSTITUINTEJOÃO AGRIPINO - De
pleno acordo.

O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)
-Com a palavra o nobre Relator Lysâneas Maciel.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Estou
preocupado, e gostaria de dividircom os compa
nheiros desta Subcomissão a seguinte preliminar:
parece-me que a questão da elegibilidade ou ine
legibilidade do Presidente da República não é as
sunto pertinente especificamente à nossa Subco
missão. Entendo que vários assuntos se ínterpe
netram, como direitos humanos coletivos e indivi
duais. A diferença é muito tênue, entre uma coisa
e outra, mas tenho a impressão de que não pode
mos, face à tarefa que temos diante de nós, nunca
contemplar os direitos humanos coletivos neste
País na história das Constituições. E o que se
faz em matéria de Direito do Trabalho - todos
sabemos - é inspiração da Carta dei Lavoro,
de Mussolini. Nesta altura dos acontecimentos,
se ingressarmos em outras searas de competên
cia de outras Subcomissões, vamos perder um
tempo enorme e fugir à esfera de nossas atribui
ções específicas. Submeto à apreciação desta
Subcomissão a preliminar da questão do man
dato, do sistema de governo não do regime 
se estaria especificamente dentro de nossa esfera
de atribuições ou se já temos um volume enorme
de atribuições para ingressarmos em searas de
outras Subcomissões que têm tratado da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Líma)
- Responderia à observação...

O Sr. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Permi
ta-me terminar. Já temos entre nós sugestões
quanto à reelegibilidade do Vice-Presidente da Re
pública, do Vice-Govemador, do Vice-Prefeito.Cu
riosamente, não trata do Presidente da República.
Baseado no art. 14, § 2°, qualquer parlamentar
pode apresentar sugestões dentro daquele prazo
de 30 dias. Mas, a rigor, é o seguinte: estou lançan
do esta preliminar senão vai haver uma interpene
tração total, e imagino como isso vai jogar nas
mãos da Comissão de Sistematização a poda,
o corte da proposta que eventualmente devemos
apresentar na Subcomissão específica.

O SR. PRESIDENTE (Maunlio Ferreira Uma)
- Quero responder à indagação do ilustre Relator
mostrando o texto da Constituição em vigor, que
reproduz, praticamente, no capítulo dos Direitos
Políticos, a competência da Comissão que se en
carrega de Direitos Políticos para decidir do aces
so aos cargos políticos. Constava da Constituição
de 46, foi retomado na Constituição de 67, faz
parte do anteprojeto dos Notáveis de Afonso Ari
nos e da tradição constitucional brasileira, que
é do capítulo referente aos Direitos Políticos, que
trata do acesso aos cargos políticos. A tradição
constitucional brasileira tem colocado no capítulo
dos Direitos Políticos o problema da inelegibi
lidade, da irreelegibilidade, da idade de votação.
Estamos, segundo a tradição constitucional brasi-

leíra, exatamente discutindo matéria da nossa
competência.

O SR.RELATOR(Lysâneas Maciel)- Sr. Presi
dente, quero apenas redargüir; idade, direitos co
letivos, elegibilidade, inelegibilidade, direito indivi
duai de todo cidadão ter acesso, de se reeleger
ou não. Temos uma Comissão específica de Direi
tos Individuais. Qual o cidadão que é elegível ou
inelegível? Questão de idade, não; é direito cole-

. tivo de todos aqueles que atingiram uma faixa
de idade se considerar ou não eleitor. Disse que
a linha é muito tênue entre direitos individuais
e direitos coletivos. O que estou submetendo 
não consultando - à apreciação da Comissão
é exatamente a matéria, que não me parece ser
específica de nossa competência. Por outro lado,
a invocação da Constituição vigente não me pare- '
ce das mais felizes.

o SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima)
- Não é invocação, permita-me. Estou invocan
do a tradição constitucional brasileira, que é muito
mais do que o texto constitucional em vigor, por
que feito pela ditadura, é o julgamento de valor.
Estou reclamando da tradição constitucional bra
sileira.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel)-A tradi
ção brasileira é a que estou dizendo: os direitos
coletivos inexistem neste País. Esta tradição, lato
sensu, tem essa característica. Em todo caso,
não quero polemizar, mas, na qualidade de Relá
tor, não quero que fiquemos assoberbados por
uma série de proposições que não seriam especi
ficamente nossas e que, claramente, a Comissão
de Sistematização haveria de podar.

O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Líma)
- Com a palavra o Constituinte João Agripino.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO 
Concordo com V. Ex", Sr. Presidente, na perti
nência da matéria em discussão nesta Subco
missão, porque, independentemente da citação
da Carta outorgada pela Junta Militar, de fato é
tradição do sistema constitucionalista brasileiro
- não só brasileiro, mas mundial - que os direi
tos pollticos, direitos coletivos e essas garantias
incluam a questão da reeleição, da elegibilidade
ou inelegibilidade. Acho que a discussão é perti
nente.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - V. Ex'
está falando de direitos coletivos?

O SR. CONSTITUINTEJOÃO AGRIPINO-Es
tou falando de direitos políticos, de direitos coleti
vos e também garantias, porque tudo está interli
gado. A questão da interligação ou interferência
da posição de uma Subcomissão com outra, ini
cialmente a do direito individual está ao lado e
faz parte de nossa Subcomissão, e existe para
compatibilizar o que sair desta Subcomissão e
de outra Subcomissão, e a de Sistematização.
Não vejo dificuldade em que nos pronunciemos
sobre matéria que, em primeiro lugar, me parece
afeta de fato à questão da nossa Subcomissão,
mas, sobretudo, onde houyer interferência, ela es
tará sempre sujeita à compatibilização, primeiro,
pela Subcomissão e depois pela Comissão de
Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima)
- Alguém mais quer usar da palavra sobre o
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assunto? Convido o Vice-Presidentepara assumir
a Presidência, já que gostaria de me manifestar
sobre o problema da reeleição.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco)
Com a palavra o Sr. Constituinte MaunlioFerreira
Uma.

O SR. CONSTITUINTE MAURfuo FERREIRA
UMA - O problema da reeleição dos titulares
de cargos executivos constitui um certo tabu nos
países subdesenvolvidos e com grandes cons
trates sociais. Nesses países tem sido comum
o uso e abuso da máquina estatal em função
do partido que detém o poder. Por esta razão,
é da tradição constitucional latino-americana, a
proibição sistemática da reeleição, que ocorre na
turalmente nas democracias mais avançadas: o
presidencialismo puro dos Estados Unidos, onde
o Presidente, inclusive, tem o direito a disputar
a reeleição no exercício do cargo, o que ocorre
também na França, que é um sistema misto, par
lamentarista-presidencialista. Conversando infor
malmente hoje pela manhã com o Senador Fábio
Lucena, S. Ex" me chamou a atenção para um
fato e me fez corrigir o enfoque que tinh.a com
relação ao problema da reeleição, o que mostra
o quanto a discussão leva à luz. Antes, pensava
na permissão e na defesa da reeleição em todos
os níveis - Presidente, Prefeito e Govemador
e não tinha atentado, dentro da realidade de um
país continental como o nosso, para o problema
das pequenas comunas, onde o julgamento da
atuação de um prefeito jamais é feito em função
das obras públicas ou da natureza da adminis
tração, mas em função do clientelismo que ele
exerce com relação ao eleitorado.

Então, realmente, se permitíssemos a reeleição
a nível municipal, poderíamos ter, a esse nível,
oligarquias que se perpetuariam no poder. O Se
nador Fábio Lucena chamou-me a atenção para
este aspecto; rendo-me imediatamente a essa evi
dência e, dentro da defesa que faço do princípio
da reeleição, desde já afasto a possibilidade de
reeleição de prefeitos.

Como sempre tenho dito, encaro a discussão
do problema a partir de uma preliminar:não pos
so admitir que possamos estabelecer o direito
de reeleição para os atuais titulares de cargos
executivos,porque estamos legislando para o Bra
silde amanhã; e não podemos introduzirna Carta
Constitucional que vamos redigir e que vigorará
para, o Brasil de amanhã figuras políticas eleitas
segundo regras diferentes. Seria realmente um
casuísmo,

Dizia-meo Deputado Samir Achôa que em nos
sa audiência em São Paulo inúmeros prefeitos
paulistas se pronunciarão solicitando sua própria
reeleição. Acho que caberá à opinião pública e
à imprensa julgarem a pretensão dessas pessoas
que terão o descaramento de pretender a própria
reeleição depois de exercerem um mandato ca
suístico de seis anos.

Com relação à reeleição do Presidente da Repú
blica,seja qual for o regime que se venha a adotar
- e não creio que chegaremos nunca a adotar
um regime onde seja diminuída a presença da
liderança política exercida pelo Presidente da Re
pública, sobretudo porque não temos condições
de negar ao povo brasileiro o direito de eleger
pelo voto direto e secreto o Presidente da Repú
blica - o Presidente da República será necessa
riamente eleito pelo voto direto. Eleito pelo voto

direto, terá a legitimidadeque foibuscar nas umas
e será necessariamente a maior autoridade polí
tica do País.

Não vejo por que negar ao Presidente da Repú
blica o direito à reeleição. Já citei, inclusive da
tribuna, o caso do Presidente Juscelino Kubits
chek, que deixou o governo em 1960 no auge.
da sua popularidade e iniciou imediatamente sua
campanha. "JK-652", interrompendo sua trage
tória política.

Em um país de grandes contrastes sociais co
mo o nosso, com a maioria da população margi
nalizada, a tendência histórica na América Latina,
em países pobres, é o povovotar contra o Governo
em toda e qualquer eleição. Presidente da Repú
blica só se reelége se for muito bom. Não vejo
razão para implantar, no novo texto constitucional,
dificuldades para a reeleição do Presidente da Re
pública.

Afasto - é minha opinião - a sugestão da
reeleição de Prefeitose fico aberto a ouvir ponde
rações com relação à reeleição de governadores,
tendo em conta também a diversidade continental
do Brasil, onde temos Estados com eleitorado
reduzido e talvezmuito submetido ao uso da má
quina do Estado. É a opinião pessoal que trago,
como membro da Subcomissão, para que possa
fazer parte dos debates.

O SR.RELATOR (LysâneasMaciel)- Sr. Presi
dente, gostaria de consultar o eminente Consti
tuinte se trata de uma proposta concreta a ser
submetida à apreciação desta Subcomissão. V.
Ex" está expendendo apenas uma opinião preli
minar?

O SR. CONSTITUINTE MAURfuo FERREIRA
UMA - A pauta de hoje foi feita em função das
sugestões distribuídas. Como os Constituintes po
dem observar na pasta que foi distribuída a cada
um, parte importante das pequenas sugestões
que recebemos se referia ao problema da reelei
ção. Como há problema de tempo, preferi, na
condição de Presidente, estabelecer como pauta,
na ordem do dia, av;ançarmos posição a respeito,
mas ficou estabelecido, na resposta que dei à
questão de ordem levantada pelo eminente Cons
tituinte Fábio Lucena, que não estamos delibe
rando; estamos avançando posições a respeito.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Al
guém quer falarsobre o assunto?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, acho que a esta
discussão deveriam preceder outras, porque os
argumentos aqui tecidos tanto valem para defen
der a reeleição do Presidente da República como
para rejeitá-Ia. Vivemosuma caricatura do sistema
federativo e, no caso da reeleição do Presidente
da República, num processo de centralização das
decisões como o existente hoje, a máquina estará
azeitadinha de cima a baixo. O mesmo processo
de clientelismo que se processa hoje vai-se pro
cessar com muito mais intensidade, com muito
mais recursos do que acontece hoje em dia.

Passamos por uma eleição que nos deu uma
demonstração expressiva da capacidade de mani
pulação do eleitorado brasileiro. Se fizéssemos
uma eleição hoje, quantos dos Constituintes que
aqui estão seriam mantidos nesta Casa? A utiliza
ção dos meios de comunicação social são feitos
de forma espúria, de forma extremamente voltada

contra os interesses da Nação e mais para privile
giar interesses de grupos que se instalam.

O Plano Cruzado foi um golpe eleitoralde nove
meses, gestado no tempo correto: nove meses.
Não foi um aborto. Passaram-se as eleições e
levamos uma lambada como nunca havíamos
levado até hoje. Além de tudo, outros instrumen
tos haveriam de ser introduzidos numa nova
Constituição para que a população tivesse meca
nismo de defesa contra os abusos de poder, as
campanhas promocionais de caráter pessoal que
se fazem com a utilizaçãodo Erário Público,como
escancaradamente temos visto nos últimos tem
pos.

Demodo que procede esta discussão uma série
de mecanismos, até o impedimento do ernpre
guismo, - não é admissível que passe este traba
lho da Constituinte sem que haja impedimentos
rígidos de qualquer contratação para o serviço
público, a não ser através de concurso.

O SR. CONSTITUINTE MAURfuo FERREIRA
UMA - Isto já existe na lei.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Já
existe na lei, mas tem de haver mecarusmos, ga
rantias, para que o povo possa, de fato, exigir
o cumprimento da lei. Acho que essas garantias
podem ser asseguradas através da nossa Subco
missão. Acho, portanto, que esta discussão é in
tempestiva. Deveríamos discutir outros mecanis
mos para que pudéssemos chegar a esse, com
possibilidáde de discutir o assunto com a segu
rança de que nossa decisão não iria desaguar
numa situação igual ou pior do que a que estamos
vivendo. Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco)
Com a palavra o Constituinte João Agripino.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO 
Concordo com V. Ex" quando afirma que vivemos
uma caricatura do regime federativo.Aprova disto
é que a maioria dos governadores eleitos recente
mente está defendendo o mandato de seis anos
para o Presidente José Sarney; e não o fazem
porque achem que o mandato de seis anos é
o ideal para a transição democrática, mas porque
precisam de recursos para sanear seus Estados
que estão arrasados, liquidados.

A título ilustrativo, a respeito da questão dos
concurso, quero informar ao Deputado João Pau
lo que na Paraíba o funcionário público estadual
anuncia greve para a semana que vem porque
o Governador determinou concurso público para
legalizar as nomeações feitas irregularmente no
ano passado.

O SR.CONSTITUINTEJOÃO PAULO - Retra
ta a situação do País como um todo. Então, de
fato, assiste razão a V.Ex" ao ponderar que outras
questões fundamentais teriam de ser resolvidas
antes de se cogitar da hipótese da reeleição. Mas
admito que o Constituinte Maurílio Ferreira Lima
adote a tese da reeleição para Presidente da Repú
blica, imaginando um sitema federativo forte em
que os mumcípios sejam de fato a base desse
sistema e que os Estados tenham autonomia.

Isso só poderá vir com a nova Constituição,
que fará um sitema tributário em que a partici
pação dos Estados e Municípiosseja de fato efeti
va e desligada do Poder Central-hoje os Estados
estão atrelados ao Poder Central, dentro do siste
ma tributário vigente - e também do ponto de
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vista da independência política da Federação. O
sistema eleitoral, se nós não o regulamentarmos
de forma a escoimar os víciosque tem esse siste
ma hoje, que proporcionam eleições nem sempre
as mais fiéis à vontade do eleitorado, continuar
mos incorrendo em sérios riscos se formos adotar
a reeleição para Presidente da República, Gover
nadores e, quanto mais, para Prefeitos, como se
refere o Constituinte Fábio Lucena. Era o que
tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco)
- Mais alguém quer falar no assunto? Com a
palavra a nobre Constituite Anna MariaRattes.

ASRA. CONSmUINTE ANNA MARIA RAITES
- Desejo levantar uma questão de ordem dingida
ao Presidente da Subcomissão. Gostaria, antes
de tudo, que pautássemos em que documento
VllJ110s começar a nos basear para fazer nosso
trabalho: na Constituição vigente ou em quê?

Porque senão acho que vamos incorrer no erro
de causar uma discussão que deverá ser muito
mais profunda e inovadora e muito mais no sen
tido das garantias; vamos tomá-la uma discussão
simplista, que vai apenas adotar ou modificar dis
positivosjá existentes.

Acho que essa não é a nossa postura, nem
a nossa disposição. Nossa intenção é garantir dis
positivosque façam com que a lei seja cumprida.
Síiomuito mais importantes esse dispositivos do
que saber se vamos renovar ou manter a lei já
existente.

(Reassume a Presidênciao Sr. Constituinte Mau
riIio Ferreira Lima)

O SR. PRESIDENTE (Maurfiío Ferreira Uma)
- Imaginamos nos nossos trabalhos seguir o
quese tomou uma regra na Assembléia Nacional
Constituinte como um todo. Rejeitamos um docu
mento básico que poderia nortear os nosso traba
lhos. Houve, inclusive, insinuação de uma tenta
tiva de que tivéssemos como documento básico
o chamado projeto dos notáveis.

Estamos, realmente, com um comportamento
inédito em matéria de DireitoConstitucional, por
que não tenho conhecimento de nenhuma outra
Assembléia Nacional Constituinte que se reúna
para fazer uma Constituição a partir do nada En
tão, se esse foi o parâmetro que prevaleceu na
Assembléia Nacional Constituinte, é o parâmetro
que entendi que deveria ser adotado por nós, aqui,
entendendo que o Relator, na proporção em que
o debate vai aflorando, dentro em pouco terá
um documento básico a partir das opiniões que
serão aqui manifestadas por cada um ele nós,
e dos subsídios que poderemos colher fora daqui,
bem como através das sugestões que recebemos.

Então, a Presidência decidiu não elaborar um
documento básico, porque ele não existe nos tra
balhos da Constituinte como um todo. Acredito
que o Relator, na proporção em que a discussão
for aprofundando-se adiantará idéias, na forma
de um documento, que possam amanhã cons
tituir qualquer coisa que deva nortear os nossos
trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - A
minha proposta, Sr. Presidente, vem justamente
atender a esse reclamo, ou seja, que essas propos
tas sejam submetidas ao Plenário da Subcomis
são com um roteiro de trabalho, porque elas são
seiscentas. Senão, vamos sempre estar dicutindo
em tese e nunca em assuntos específicos, como

o voto do analfabeto, o voto do menor de idade,
o limite de idade para votar, o voto facultativo,
o direito coletivo de todos eles.

O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)
- Então, proponho aos membros desta Subco
missão para sistematizar melhor os nossos traba
lhos - e tendo em conta que as sugestões que
recebemos com relação a esses itens referentes
aos direitos politicos se referem essencialmente
à reeleição, idade de voto e voto facultativo 
que escolhamos entre nós três companheiros pa
ra fazerem esse relatório prévio até terça-feria.
Então, a partir daí teríamos um documento bási
co, que discutiríamos. O Relator,depois, se encar
regaria de sistematizá-lo no seu relatório.

Se os Srs. Consbtuintes concordam, então de
signaríamos para esses três temas três relatores
ad hoc, que apresentariam na próxima terça-feria
um projeto de texto sobre o assunto.

Sobre esses assuntos que constam dessas su
gestões - e a maioria deles é com relação a
esses três temas - gostaria de ouvir o Relator.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Acho
que o assunto está muito amplo. Vamos confundir
os trabalhos e podemos perder-nos. Acho que
as propostas devem ser específicas. À vantagem
da Comissão é que ela vai especificar, Senão,
vamos perder-nos em propostas muito abrangen
tes que vão extrapolar e talvez não consigamos
implementar algumas medidas que teríamos pos
sibilidade de implementar. Acho que podemos
distribuiralgumas dessas matérias - a sub-rela
tores. Por exemplo, temos aqui uma matéria pro
posta pelo Constituinte Francisco Rollemberg:

"Será reelegívelquem haja exercido cargo
de Vice-Presidenteda República,de Vice-Go
vernador e de Vice-Prefeito por qualquer tem
po, no período imediatamente às eleições,
desde que obedecidos os prazos de desin
compatibilização previstos em lei."

Então, acho que podemos fazer uma triagem
daqui a pouco com a matéria que estamos rece
bendo, para que os trabalhos se adiantem, mas
não sobre direito em tese, porque perguntei ao
Presidente se existia uma proposta concreta e S.
Ex" disse que não, Eu mesmo ficarei colhendo
as opiniões para formular o meu projeto não me
parece correto nem de boa técnica e mesmo não
teria tempo para isto. Vouficar colhendo opiniões
para eu mesmo formular uma proposta, ou três
fazerem isso.

Acho que temos de trabalhar sobre propostas
concretas feitas no espírito do § 2°, art 14
qualquer constituinte pode fazerqualquer propos
ta. Levanteia preliminar de que essa matéria pos
sjvelmente não seria pertinente, mas fui vencido.
E pertinente? Então, temos de trabalhar sobre
coisas concretas. Se o Presidente, para agilizar
os trabalhos, resolver designar uma Comissão,
então poderemos passar alguma matéria que es
teja relacionada com essa, para ter uma opinião
preliminar do sub-relator sobre a matéria.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - O
que penso é exatamente isso. Agora, o critério
de distribuição seria o de V. Ex", para agIlizar 
fixando o prazo que V. Ex' queria para o parecer
e submetê-lo em uma Ordem do Diaà Comissão.
Então, se V. Ex" tem hoje essas propostas, V. Ex"
as distribuiria, enviando-as ao gabinete de cada

um com a anotação do dia em que essa matéria
viria ao plenário da Subcomissão. V. Ex" contro
laria todos esses dados.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel)- Perfeita
mente. Só que propostas verbais ficam muito difí
ceis para o Relator.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - É
que hoje foi uma tentativa de...

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel)- Sim, pa
ra começar o debate. Entendi.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- O que tenho, concretamente, são várias pro
postas para que a idade eleitoral seja rebaixada
para dezesseis anos. Quem, entre os presentes,
pretende ou tem condições, até terça-feira, de
apresentar um parecer sobre a matéria? (Pausa.)
Deputado ZizaValadares,fica encarregado da ma
téria referente ao rebaixamento da idade eleitoral.
Há mais propostas. Com relação ao voto faculta
tivo,quem se interessa em relatar a matéria? (Pau
sa.) O Constituinte João Agripino. Com relação
à reeleição? (Pausa.)O Constituinte Fábio Lucena.
Temos agora um encaminhamento concreto dos
nossos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES
Permita-me a liberade, Sr. Presidente. Já que esta
mos trabalhando em harmonia perfeita, eu sugiro
mais um. Leioaqui, "Conceito de anistia..." Então,
nosso companheiro João Paulo, que é um ho
mem que precisa da anistia...

O SR. PRESIDENTE (MaurílIO Ferreira Uma)
- Exatamente. Todo o capítulo da anistia terá
como sub-relator informal o Constituinte e com
panheiro João Paulo.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO LUCENA - Sr.
Presidente, apenas para uma informação. A pro
posta sobre reeleição que está em nosso poder
diz respeito apenas ao Vice-Presidente,Vice-Pre
feito e Vice-Governador. Eu indagaria de V. Ex'
e do eminente Relatorse no parecer eu já poderia
antecipar-me incluindo a questão da reeleição do
Presidente da República, do Governador de Esta
do e do Prefeito.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Eu diria a V. Ex' que formalizarei um adendo
- de minha autoria, como Deputado Constituinte
- propondo a reeleição, para que V. Ex" tenha
a oportunidade de se debruçar sobre o problema
da maneira mais abrangente possível.

O SR.CONSTITUINTE FÁBIO LUCENA- Pois
não, Sr. Presidente, muito obrigado.

O SR. CONSmUINTE ZIZA VALADARES 
Eu faria mais uma consulta, se me permite, Sr.
Presidente. Nós vamos ter de trazer um parecer
sobre essas propostas na próxima terça-feira?

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Na próxima terça-feria, se possível.

O SR RELATOR (Lysâneas Maciel)-Sr. Presi
dente, permita-me, seria bom excluira expressão
"se possível".

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Na próxima terça-feria. Está ótimo.

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES 
Sr. Presidente, na próxima terça-feira, dia 21, tere
mos aqui uma sessão solene em homenagem
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ao ex-Presidente Tancredo Neves. Não sei em
que horário, gostaria de saber, para que marcás
semos a reunião de nossa Subcomissão num ho
rário diferente.

O SR. PRESIDENTE (Maunlio Ferreira Lima)
- Creio que na terça-feira pela manhã é inviável,
porque é o momento em que estão todos retor
nando. Se V. Ex's concordarem, nós retomaremos
nossos trabalhos na quarta-feira pela manhã.
Creio que daria oportunidade para que a maioria
dos membros da Subcomissão estejam em Brasí
lia. (Pausa.) Fica convocada a próxima reunião
ordinária para quarta-feira às 10hs da manhã.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Propo
nho também, Sr. Presidente, que uma sugestão
de texto constitucional do eminente Constituinte
Jorge Arbage, relativa às associações profissio
nais e sindicais, seja distribuída ao DeputadoJoão
Paulo, que é um líder smdical.

A CONSmUlNTE ANNA MARIA RATTES 
Tem uma proposta a ser distribuída: a criação
do cargo sob a nomenclatura de representantes
legislativos municipais.

O SR RELATOR (Lysâneas Maciel)- Gostaria
de esclarecer, na qualidade de Relator e com uma
certa experiência parlamentar - que outros aqui
também têm - que não temos de nos impres
sionar com o teor de certas proposições, pois
elas são às vezes esdrúxulas, mas temos a obriga
ção de examinar todas.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima)
- Teríamos, então, Constituinte Lysâneas Maciel,
um tema que faz parte dessa sugestão, que se
introduz com a proposição de direito de voto aos
maiores de 16 anos. É da maior importância, tra
ta-se da suspensão dos direitos políticos, quando
pode ocorrer.

Temos um texto constitucional que, tendo sido
outorgado pelo regime militar, permitiu que mui
tos brasileiros fossem alijados injustamente dos
seus direitos políticos. Perguntaria à Constituinte
Anna MariaRattes se não gostaria de ficarencarre
gada dessa proposta do Constituinte Agripino.

O SR. CONSmUINTEJOÁO AGRIPINO-Há
uma proposta, Sr. Presidente, que me parece inte
ressante, que trata dos direitos coletivos. Ela é
do Senador Jutahy Magalhães e diz respeito ao'
direito dos consumidores. Acho que também me
receria destaque para uma relatoria.

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VAlADARES 
Pela ordem, Sr. Presidente. Parece que estou que
rendo abraçar o mundo. Represento a Seção de
Minas do Movimento de Defesa dos Consumi
dores, mas não fica bem para mim pegar esse
tema - talvez em outra oportunidade - porque
já tenho um tema específico.Alguém poderia ano
tar que posteriormente eu vou tratar desse assun
to específico.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima)
- Nosso Vice-Presidente.

O SR. CONSTITUINTE ORLANDO PACHECO
- Eu poderia cooperar com algumas dessas ma
térias políticas, mas acho que tantas matérias para
serem apreciadas na próxima quarta-feria vaicon
gestionar a reunião. Acho que três ou quatro bas
tariam e na próxima sessão escolheríamos outras
questões para podermos prosseguir o trabalho.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Posso
fazer uma sugestão intermediária? Para não so
brecarregar o companheiro - já que ele tem ex
periência - que ele relate essa matéria na outra
sessão.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima)
- Quero comunicar a V. Ex's que o Deputado
paulista Samir Achôa também está vinculado ao
Movimento de Defesa dos Consumidores e inclu
sive me afirmou que na próxima semana estará
aqui presidindo uma reunião nacional de consu
midores.

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VAlADARES 
E é verdade. Exceção de Minas Gerais Do dia
21 a 25.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima)
- Exatamente. O Constituinte Samir Achôa 
parece-me - é um dos membros ou o presidente
dessa reunião.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião, convocando outra
para o próximo dia 22, às 10 h.

Está encerrada a reunião.

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS
E GARANTIAS INDMDUAIS

ATADA1- REUNIÃO -INSTAlAÇÃO

Aos sete dias do mês de abril de mil novecentos
e oitenta e sete, às dez hores e quarenta minutos,
na Sala D-2 do Anexo 11 da Câmara dos Deputa
dos, em Brasília-DF, reuniu-se a Subcomissão
dos Direitos e Garantias Individuais sob a Presi
dência eventual do Senhor ConstituinteJosé Men
donça de Morais, com a presença dos Senhores
Constituintes:Antonio Mariz, Darcy Pozza,Antônio
Câmara, Lúcia Braga, José Mendonça de Morais,
Joaquim Haickel,José Femandes, DjenalGonçal
ves, Narciso Mendes, Lúcia Vânia, Cleonâncio
Fonseca, Ubiratan Spinelli e José Mendonça Be
zerra. Havendo número regimental, o Senhor Pre
sidente declarou instalada a Subcomissão e escla
receu que iria proceder à eleição do Presidente
e dos Vice-Presidentes, nos termos regimentais.
O Senhor Constituinte José Fernandes solicitou
a palavra e manifestou a aceitação pelos nomes
indicados pelas respectivas Lideranças para a
composição da Mesa, porém frisou que o pro
cesso de votação deveria ser de maneira mais
democrática, com a escolha livredos candidatos,
dos partidos indicados, no momento da eleição.
O Senhor Presidente determinou à Senhora Se
cretária que iniciasse a chamada dos componen
tes da Subcomissão. No momento em que o Se
nhor Presidente exerceu seu direito do voto foi
substituído pelo Senhor ConstituinteJosé Fernan
des. Encerrada a votação, o Senhor Presidente
convidou para servirem de escrutinadores os Se
nhores Constituintes José Fernandes e NyderBar
bosa. Verificadaa coincidência do número de so
brecartas com o de votantes, apurou-se o seguinte
resultado: para Presidente o Constituinte Antônio
Mariz, com 12 votos e 2 em branco; para Primeiro
Vice-Presidente a Constituinte Lúcia Braga, com
12 votos e 2 em branco; para Segundo-Vice-Pre
sidente o Constituinte Antônio Câmara, com 12
votos e 2 em branco. Anunciado o resultado, o
Senhor Presidente agradeceu a presença dos

Constituintes e declarou eleitos os Constituintes
Antônio Mariz, Lúcia Braga e Antônio Câmara,
respectivamente Presidente, Primeiro-Vice-Presi
dente e Segundo-Vice-Presidente, empossando
os em seguida. O Presidente eleito após assumir,
agr~l:!.eceu em seu nome e dos Constituintes Lú
ãã'Braga e Antônio Câmara a honra com que
foram distinguidos. Falou, ainda, da relevância
dos assuntos que aqui se desenvolverão. Solicitou
a palavra o Senhor Constiuinte Eliel Rodrigues
dizendo que gostaria de participar dos trabalhos
desta Subcomissão, mas como é suplente inda
gou como deveria proceder. O Senhor Presidente
esclareceu que a participação do Constituinte Eliel
Rodrigues muito honraria os trabalhos desta Sub
comissão, entretanto, a sua participação nas vota
ções só poderá ser efetivada na ausência de al
gum titular. O Senhor Presidente convocou os
presentes para uma reunião amanhã, quarta-feira,
dia 8, às 9:30 horas. Nada mais havendo a tratar,
nião às onze horas e quarenta minutos, cujo teor
será publicado, na íntegra, no Diário da Assem
bléia Nadonal Constituinte. E, para constar,
eu AlliaTobias, Secretária, lavrei a presente Ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente, - Constituinte Antonio Ma
riz.

O SR. PRESIDENTE (José Mendonça de f'IkJ
rais) - Havendo número regimental, declaro
abertos os trabalhos da reunião da Subcomissão
de Direito e garantias individuais, que tem como
finalidade a eleição do seu Presidente e dos Vice
Presidentes.

Solicito aos Srs. Constituintes que usem os mi
crofones, que estarão à disposição para qualquer
intervenção. Isso se justifica por estarmos fazendo
a gravação que, posteriormente, será traduzida
pela Taquigrafia. Peço, inclusive, que declinem
o nome parlamentar.

Vamos dar algumas explicações, previamente
preparadas pela Secretaria desta Subcomissão,
sobre como proceder à votação. Primeira reco
mendação: os Srs. Constituintes serão chamados
por ordem alfabética, assinarão a folha de vota
ção, depois dirigir-se-ão à sala anexa, onde encon
trarão as cédulas e as sobrecartas. Coloração as
cédulas dos candidatos - vamos dizer quais são
- dentro da sobrecarta e as colocarão na uma,
que ficará na mesa da Presidência. Os candidatos
à Presidência e às duas Vice-Presidências desta
Subcomissão são os seguintes: para Presidente,
o Constituinte Antônio Mariz: para lo-Vice-Presi
dente, a Constituinte Lúcia Braga: para 2'-Vice
Presidente, o Constituinte Antônio Câmara.

Perguntaria aos Srs. Constituintes se estamos
em condições de começar a votação ou se al
guém quer fazer alguma exposição, dar alguma
explicação, ou precisa de alguma orientação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNÁNDES
Sr. Presidente, sem nada ter contra os nomes
indicados, manifesto posição que tenho adotado
inclusivena própria Comissão. Acho que o acordo
de Liderança é válido para determinar o partido
que será aquinhoado com a Presidência e as Vice
Presidências, mas devem ser colocadas alterna
tivas, porque a democracia admite possibilidade
de haver a chapa oficial, mas também a de que
alguém queira votar em outra. Isso sem desme
recer os candidatos apresentados; ao contrário,
até reconhecendo seu valor.
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O SR. PRESIDENTE(José Mendonça de Mo
rais) - Este foi o Constituinte José Femandes,
para os que não o conhecem, do Amazonas.

Também penso como V. Ex", mas estamos
diante de uma realidade consumada. Observei,
na votação dos Presidentes e Vice-Presidentesdas
Comissões, que havia cédulas em branco para
aqueles que quisessem fazer opção de voto. O
voto é livre. A chapa, até agora encaminhada,
é a que acabei de ler. No entanto, democratica
mente, somos forçados a reconhecer que cada
um tem o direito de fazer sua opção. Se não
concordar com o nome de Antônio Câmara, por
exemplo, se quiser votar em outro, tudo bem.

o Podemos começar a votação?

O SR. CONSTITUINTE (Fora do Microfone.)

O SR. PRESIDENTE(José Mendonça de Mo
rais - O Relator é indicado pelo Sr. Presidente,
de acordo - parece-me - com o art. 13 do
Regimento.

Solicitaria à Secretária que fizesse a chamada
dos Srs. Constituintes. Todos assinaram o livro
de presença? É importante que o assinem. Os
que ainda não assinaram, gostaria que o fizessem
antes da votação.

A Secretária poderia, por gentileza, fazer a cha
mada dos Srs. Constituintes?

(Chamada.)
Os SR. PRESIDENTE (José Mendonça de Mo

rais) - Os suplentes da Comissão que quiserem
também poderão assinar o livrode presença, por
que há vagas. São 22 os titulares e apenas, 14
assinaram até agora.

(Chamada)
O SR. PRESIDENTE (José Mendonça de Mo

rais)-Achamada não está sendo feitapor ordem
alfabética, mas por partidos. Peço ao Constituinte
José Femandes que assuma a Previdência en
quanto eu voto.

(Chamada.)

O SR. PRESIDENTE (José Mendonça de Mo
rais) - Votaram 11 titulares e três suplentes, num
total de 14votantes. Tomo a liberdade de designar
dois escrutinadores, os Srs, Constituintes José
Femandes e Nyder Barbosa, para procederem
à verificação do número de sobrecartas e à conta
gem dos votos. (Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA 
Sr. Presidente, foram apurados 12 votos para o
Constituinte Antônio Mariz, candidato a Presiden
te; 12 votos para a Constituinte Lúcia Braga, can
didata à 1'-Vice-Presidência, 12 votos para o
ConstituinteAntôniO Câmara, candidato a 2'-Vice
Presidente, e dois votos em branco.

O SR. PRESIDENTE(José Mendonça de Mo
rais) - Agradeço aos senhores escrutínadores.

Vouprodamar o resultado da eleição: para Pre
sidente, o Constituinte AntônioMariz, com 12 vo
tos (palmas); para 1'-Vice-Presidente, a Consti
tuinte Lúcia Braga, para 2°-Vice-Presidente, o
ConstituinteAntônio Câmara (palmas), e dois vo
tos em branco.

Com este resultado, declaro eleitos os consti
tuintes mencionados e os convido a tomar posse.

Que façam uma boa administração na Subco
missão e que possamos trabalhar muito a bem
da nossa Pátria e de nosso povo, é nosso desejo.
(palmas.)

Com meus agradecimentos aos Srs. Consti
tuintes presentes, transfiro aos eleitos a Presidên
cia da Subcomissão. Convido também os vice
presidentes para assumirem sues cargos.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO MARIZ 
Sr" e Srs. Constituintes, ao tomarmos posse na
Presidência da Subcomissão de Direitose Garan
tias Individuais, desejo, em meu nome e em nome
dos Vice-Presidentes, expressar os nossos agrade
cimentos a quantos sufragaram os nossos nomes,
honrando-nos com a sua confiança. Quero agra
decer, em especial, ao Constituinte José Men
donça de Morais,que presidiu os trabalhos preli
minares, e a todos os que compareceram a esta
sessão inaugural. .

Sobre nós repousa imensa responsabilidade.
Quando escolhemos a Comissão da Soberania
e dos Direitose Garantias do Homem e da Mulher,
e, em seguida, esta Subcomissão, o fizemos por
termos consciência da relevância da matéria que
será aqui tratada. Na história do constituciona
lismo, foram os direitos e garantias individuais
que constituíram o fundamento de todas as con
quistas que os séculos posteriores aos primeiros
documentos vieram assegurar à Humanidade. es
ta Subcomissão tem, por isso mesmo, papel pri
mordial na definição do perfildo que será a nova
Constituição brasileira.

Aqui nos reuniremos com a freqüência que os
trabalhos exigirem,no cumprimento do Regimen
to e dos deveres que nos impõe o exercício do
mandato. Teremos 30 dias, que serão deferidos
ao Relator, para apresentação de um anteprojeto.
e 45 dias para que concluamos os nossos traba
lhos e enviemos à Comissão da Soberania o resul
tado da nossa contribuição.

Quero, nesse instante, assegurar que nós, que
compomos a Mesa, tudo faremos para ser dignos
da responsabilidade de que ora nos investimos.
Tenho certeza de que faremos um trabalho pro
fícuo.

Nos termos do Regimento e cumprindo os
acordos partidários, em obediência à norma
Constitucional que determina a representação
proporcional dos partidos em cada órgão da
Constituinte, designo Relator desta Subcomissão
o Deputado Darcy Pozza,que convido para parti
cipar da Mesa. (Palmas.)

Ficou estabelecido, informalmente, que as Sub
comissões se reunirão diariamente - em horário
não coincidente com as sessões plenárias da As
sembléia Nacional Constituinte - no período de
terça a quinta-feira.

Amanhã ocorrerá ainda a eleição da Mesa da
Comissão de Sistematização, para a qual são con
vocados os Relatores de cada Subcomissão. Este
fato poderá coincidir com o horário dos nossos
trabalhos, que agora se iniciam, pois está previsto
que as Subcomissões se reúnam cada dia a partir
das 9h e 30 mino

Antes de convocar a sessão de amanhã, fixan
do-a para às 9h e 30 mín, ouço sugestões dos
Srs. Constituintes sobre eleição da Comissão de
Sistematização. Também é fato público e notório
que a bancada do PMDB se reúne para a indica
ção do Relator da mesma Comissão de Sistema
tização. Se nenhumdos Srs, Constituintes desejar
intervir, convocarei a próxima reunião e em segui
da encerrarei a sessão. Mas gostaria de ouvir a
opinião dos Srs. Constituintes.

Q SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Pois
não, Sr. Constituinte ElielRodrigues.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
Estou nesta Subcomissão na qualidade de su
plente e sou membro efetivo de outra, que se
reúne em outro local e, possivelmente, em outro
horário. Gostaria de saber de V. Ex" qual deve
ser o procedimento do suplentes: ele apenas parti
cipa quando não está presente o titular,ou pode,
como hoje, participar de seus trabalhos ativamen
te? Sendo eu suplente desta Subcomissão, posso
participar em condições de igualdade com os de
mais, que são efetivos?

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Nos
termos do Regimento, V. Ex', na condição de
Constituinte, tem acesso à Subcomissão com di
reito a voz.E terá direito a participação completa,
com direito também a voto, no exercício da su
plência, na hipótese da ausência de qualquer dos
titulares.

Não havendo quem deseje fazer uso da palavra.
vou encerrar os trabalhos da presente reunião,
convocando outra para amanhã, às 9h30 mino
Reitero,uma vez mais, os agradecimentos da Me
sa pelo apoio, pela sotidariedade e pela confiança
em nós depositada.

Está'encerrada a reunião.

ATADA2' REUNIÃO

Aosoito dias do mês de abrilde milnovecentos
e oitenta e sete, às nove horas e trinta minutos,
na Sala D-2 do Anexo fi da Câmara dos Deputa
dos, em Brasilia- DF, reuniu-se a Subcomissão
dos Direitos e Garantias Individuais sob a Presi
dência do Senhor ConstituinteAntonioMariz. Pre
sentes os Senhores Constituintes: Darcy Pozza,
Djenal Gonçalves, Joaquim Haíckel, José Men
donça Bezerra, Lúcia Braga, Narciso Mendes,Ma
guito Vilela, Lúcia Vânia, AbigailFeitosa, Antônio
Câmara, Ubiratan Spinelli, Costa Ferreira, José
Mendonça de Morais e Eliel Rodrigues. Havendo
número regimental o Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos e solicitou a leitura da Ata
da reunião anterior, que foiaprovada por unanimi
t.:ade. O Senhor Presidente sugeriu ao plenário
nome de entidades privadas que qui poderão
comparecer, através dos seus representantes, a
fim de fomecerem subsídios para os trabalhos.
como a Ordem dos Advogados do Brasi1- OAB,
a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
CNBB, a Central Única dos Trabalhadores 
cur, a Central Geral dos Trabalhadores - CGT,
dentre outras que poderão ser sugeridas pelos
Constituintes presentes. Usaram da palavra os Se
nhores Constituintes:LúciaBraga,Antônio Câma
ra, Joaquim Halckel, José Mendonça Bezerra,
Darcy Pozza, Eliel Rodrigues, Maguito Vilela, Ubi
ratarn Spinelli, Costa Ferreira, Lúcia Vânia e Abi
gail Feitosa. O Senhor Constituinte Ubiratan Spi
nelli sugeriu que a Subcomissão fizesse viagens
às diversas Unidades da Federação a fim de que
fossem ouvidas, das entidades estaduais, as suas
maiores reinvidicações para a Constituinte.Falou,
ainda, que esta lembrança partiu do Constituinte
AlbéricoCordeiro.O Senhor Presidente submeteu
a votação duas propostas. A primeira, sobre o
interesse da viagem de todos os membros do
órgão técnico; a segunda, que fosse designado .



Maio de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE - (Suplemento) Sexta-feira 1 29

apenas um Constituintes que faria parte de uma
delegação da Constituinte, caso estas e concre
tizasse. Em votação, foi aprovada unanimemente
a segunda proposta. O Senhor Presidente convo
cou os presentes para uma reunião amanhã, quin
ta-feira, dia 9, às 9:30 horas. Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a reunião às onze horas
e trinta minutos, cujo teor será publicado, na inte
grá, no Diário da Assembléia Nacionál Consti
tuinte. E, para constar, eu AlUa Tobias, Secretária,
lavrei a presente Atá que, depois de lida e apro
vada, será assinada pelo SenhorPresidente. Cons
tituinte Antônio Mariz. - Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Está
aberta a sessão. Solicito à Secretaria que passe
à ata da reunião anterior, para posterior discussão
e aprovação.

(Leitura daAta)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Em

discussão a ata. (Pausa.) Não havendo quem quei
ra discuti-Ia,submeto-a à votação. Com a palavra
o Sr. Constituinte José Mendonça de Morais.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA
BEZERRA-Sou eu que faço parte da Comissão.
O Sr. José Mendonça de Moraisnão é de Pernam
buco.

O SR.PRESIDENTE(AntonioMariz) - Na ver
dade, nobre Constituinte, o Constituinte José
Mendonça de Morais é suplente da Comissão,
e foi nessa condição que S. Ex" compareceu e
votou.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAICKEL
Sr. Presidente, quero fazer um pedido à Mesa,
para que seja distribuído um projeto de sugestão
já encaminhado à Secretaria da Subcomissão,
li fim de que meus colegas possam ficar a par,
desde já, dasminhas propostas de trabalho. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - V. Ex"
será atendido. Está em votação a ata. (Pausa)
Aprovada.

Srs. Constituintes, a reunião de hoje tem como
Ordem do Dia a discussão de sugestões sobre
as audiências de entidades previstas no art. 14
do Regimento da Assembléia Nacional Consti
tuinte. O art. 14 prescreve o seguinte:

"Art. 14. As subcorníssôes destínarêo de
5 (cinco) a 8 (oito) reuniões para audiência
de entidades representativas de segmentos
da sociedade, devendo, ainda, durante o pra
zo destinado aos seus trabalhos, receber as
sugestões encaminhadas à Mesa ou à Co
missão."

Por outro lado, no § 19 lê-se o seguinte:
"§ 1° Fica facultado ao Constituinte as

sistir às reuniões de todas as Comissões e
Subcomissões, discutir o assunto em debate
pelo prazo por elas estabelecido, sendo-lhe
vedado o direito de voto, salvo na Comissão
ou Subcomissão do qual for membro."

Já o § 2° diz:
"§ 2° Até 30 (trinta) dias a partir da pro-

-mulgação desta Resolução, os Constituintes
poderão oferecer sugestões para elaboração
do Projeto de Constituição, as quais serão
encaminhadas pela Mesa às Comissões per
tinentes."

Ainformação é de que o Regimento talveztenha
sido promulgado - este exemplar não registra
a data de sua promulgação - no dia 24 de março,
presumindo-se, assim, que as sugestões pode
riam ser encaminhadas à Mesa da Constituinte
para distribuição às Comissões pertinentes - co
mo diz o Regimento - até 23 ou, no máximo,
24 de abril deste ano.

A Mesa, analisando o disposto no art. 14, que
foi lido há pouco, sugere que algumas entidades,
por sua notória participação e influência na vida
nacional, sejam comunicadas da disposição desta
Subcomissão para recebê-Ias em audiência, pro
pondo-se a fixar as datas, na hipótese de essas
entidades manifestarem interesse. Este é o caso
da OAB, da CNBB, da Contag, da car, da CGT,
sem prejuízo de todas as demais entidades que,
por sua representatividade, estão igualmente ha
bilitadas a solicitar e a obter audiência nesta Sub
comissão. É este o tema que proponho à discus
são da Subcomissão, com relação à audiência
daquelas entidades: as sugestões que os Srs.
Constituintes têm, a propósito do que dispõe o
art. 14 do Regimento da Constituinte, para discutir
o método e as técnicas que adotaremos para es
sas audiências e as sugestões de entidades que
devem ser aqui ouvidas.

Concedo a palavra aos Srs. Constituintes, para
qualquer manifestação a respeito da matéria em
pauta. (Pausa.) Todos nós, como Constituintes,
temos recebido documentos de associações, de
sindicatos, de entidades de toda natureza, formu
lando proposições. Creio que esse será um ponto
fundamental dos nossos trabalhos, no período
em que o Sr. Relator estará preparando o seu
anteprojeto para submetê-lo à Subcomissão.

Com a palavra a Sr" Constituinte Lúcia Braga.

A SR' CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA - Per
gunto ao Sr. Presidente, se nesse sentido, seria
mais interessante convidarmos um grupo de cada
vez. Por exemplo, a CNBB- para que os traba
lhos fossem melhor ordenados? Ou seria melhor
convocar uma associação? Gostaria que o Sr. Pre
sidente colocasse esta pergunta em discussão.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Enten
do que a sugestão da Constituinte Lúcia Braga,
é no sentido de que sobre um determinado tema
mais de uma entidade se pronunciasse. Creio que
não há impedimento de ordem regimental para
que se organize uma espécie de seminário...

ASR' CONSmUINTE LÚCIA BRAGA - Dese
jo saber se seria convocada uma só entidade para
se manifestar sobre temas diversificados,ou esco
lhidos diversos temas para várias entidades deba
terem aqui.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - A mi
nha opinião é de que uma e outra hipóteses são
perfeitamente aceitãveis. Ou diversas entidades
seriam ouvidas sobre o mesmo tema ou diversos
temas seriam discutidos por uma só entidade.
Não há impedimento regimental para isto. Talvez,
do ponto de vista do debate e do conhecimento
dos temas, a Subcomissão pudesse organizar es
pécies de seminários a respeito de determinadas
matérias e sobre eles ouvir opiniões, de prefe
rência contraditórias, para que se pudesse, assim,
formar um juízo com melhor conhecimento de
causa.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCÂMARA
Pela ordem, Sr, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Tem
a palavra o Constituinte Antônio Cãmara.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCÂMARA
Sr. Presidente, com relação ainda à matéria levan
tada a título de sugestão, pela Constituinte Lúcia
8raga. Cumo esta é uma comissão específica de
direitos e garantias individuais, talvez fosse mais
produtivo termos a presença, por exemplo, da
CNBBe da OABpara debaterem esse tema espe
cífico.Sugiro que a OAB,a CNBBe diversos orga
nismos interessados apresentassem sugestões
com relação à nova Constituição. Talvez fosse,
pela especificidade da subcomissão, mais interes
sante este procedimento ao se debater esse as
sunto. Esta a questão que eu levanto.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Esta
mos submetendo à discussão essa sugestão. De
fato, o que V. Ex" sugere é que seja abordado
o tema na sua generalidade. Que a OAB, por
exemplo, faça uma proposta global sobre o capí
tulo dos direitos e garantias individuais?

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCÂMARA
Especificamente, é a minha sugestão. As outras
Subcomissões, lógicamente, resolveriam de acor
do com o seu entendimento.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAICKEL
Sr. Presidente, a OAB já tem uma proposta de
Constituição democrática para o Brasil, inclusive
um capítulo de direitos-e -garantias individuais.
A função da vinda de membros da OAB, do seu
Presidente ou de representante da Ordem seria
mais para debaterem essas questões e prestarem
esclarecimentos, porque a proposta líquida já
existe.

1 (lmervenções fora do microfone. Inaudí-
vels.}

6 SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Peço
aos Srs. Constituintes que, no momento em que
intervenham, declinem o seu nome, não para co
nhecimento da Mesa, mas para constar da grava
ção que está sendo feita a fim de falicitaro traba
lho de decifração das notas taquigráficas e para
efeito de identificação do registro nos Anais dos
debates da Constituinte. A sessão está sendo gra
vada e, nesta primeira fase, os operadores terão
dificuldades em identificar as vozes de cada um
dos Srs. Constituintes. Pela mesma razão sugiro
que as intervenções sejam feitas junto aos micro
fones, para que, assim, possam ser gravadas.

Creio que a audiência das entidades poderá
ser feita tanto sobre o tema geral da Constituinte
quanto sobre os temas específicos. Não vejo por
que fazermos qualquer tipo de restrição à inter
venção das entidades. No caso da OAB, como
sugere o Constituinte Antônio Cãmara, sem dúvi
da a intervenção será em termos genéricos, em
virtude da proposta que ela tem - todo um pro
jeto de Constituição, com documento aprovado
em um congresso realizado, se não me engano
no Paraná há dois anos, e que é do conhecimento
geral.

Tem a palavra o Constituinte Joaquim Haíckel,

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAICKEL
Gostaríamos que a Secretária da Subcomissão
nos informasse dos nomes sugeridos para virem
aqui fazer explanações, palestras e seminários,



30 Sexta-feira 1 DIÁRIO DA ASSEMBl.ÉIA NACIONAL CONSmmNlE - (Suplemento) Maio de 1987

para que pudéssemos depois apresentar outros
nomes.

Posso sugerir imediatamente a V.Ex"o nome
de um membro do Ministério das Relações Exte
riores para que defenda, aqui, os tratados dos
quais o Brasil é signatário - de Direito Intema
cionallndividual, Declaração de Direito Universal,
Declaração dos Direitos do Homem, da Mulher
e do Deficiente - para que atribuíssemos aos
brasileiros o que defendemos para os cidadãos
de outras nações.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - A su
gestão de V. Ex"está anotada. Solicitamos à Se
cretária que faça uma relação das entidades que
podem habilitar-se a essa participação nas reu
niões de audiência. Essa listagem será oferecida
a cada um dos Srs. Constituintes membros desta
Subcomissão. Hoje, a título exemplificativo, enu
meramos organismos como a OAB, a CNBB,
Contag, a cur, a CGT, e outros aqui referidos.

Tem a palavra o Deputado José Mendonça Be
zerra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA
BEZERRA - Sr. Presidente, esta é a primeira
reunião daSubcomissão, e temos prazos determi
nados. O que devemos estabelecer hoje, na minha
opinião, é o ordenamento, o funcionamento desta
Subcomissão, porque se partirmos para ouvir vá
rias entidades que têm interesses específicos no
assunto tratado nesta Subcomissão, poderemos
chegar ao prazo final sem uma conclusão bené
fica para todos nós. Deveríamos estabelecer o
ordenamento, inclusive do trabalho, das reuniões,
e como proceder ao recebimento das propostas,
o que deveria ser de responsabilidade do Relator
- e distribuir, se possível, cópias aos demais
membros daSubcomissão para termos a oportu
nidade de discutir e analisar as sugestões, uma
por uma. Esta é a minha proposta.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)- Nobre
Constituinte José Mendonça Bezerra, o objetivo
desta reunião prende-se justamente à questão de
definir diretrizes para o trabalho da Subcomissão.
Quanto aos prazos, de fato o Regimento é rígido.
A Subcomissão tem 45 dias, desde a sua instala
ção, para encaminhar o seu anteprojeto à Comis
são de Soberania e Direitos e Garantias do Ho
mem e da Mulher. O Sr. Relator tem 30 dias para
apresentar esse anteprojeto à Comissão, que, por
sua vez, dispõe do prazo de cinco dias para propor
emendas, ficando o restante para as discussões.
Aaudiência de entidades, a participação da coleti
vidade através dessas entidades não prejudicará
a atividade do Relator que, parale1amente ao tra
balho da Comissão, estará trabalhando sobre es
ses documentos. E não só nos que serão trazidos
aqui, durante esse período, mas tambérn sobre
as contribuições que a essa altura já se encontram
na Mesa da Constituinte e que serão distribuídas
a esta Subcomissão. Um trabalho paralelo estará
sendo feito pelo Relator, na sua condição espe
cífica, e pela Comissão no debate geral do tema
que interessa à Subcomissão.

Tem a palavra a Constituinte Lúcia Braga.

A SRA. CONSmUINTE LÚCIA BRAGA- Sr.
Presidente, desejo saber, em relação à questão
levantada por mim e pelo Sr. Constituinte Antônio
Câmara, qual foi a decisão do Plenário e do Sr.
Presidente - se V. Ex" colocou a questão em
discussão - em relação aos temas. Seriam espe-

cíficos da Subcomissão ou abrangentes? Gostaria
que a questão fosse votada, para que saíssemos
com uma defíníção a respeito do assunto.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)-A ques
tão é se a discussão com as entidades será sobre
o tema específico da subcomissão ou sobre te
mas genéricos da Constituinte. Algum dos Srs.
Constituintes pretende manifestar-se sobre essa
questão?

O SR. RElATOR (Darcy Pozza) - Nobre Presi
dente, entendo que a Subcomissão tem um traba
lho específico a fazer. Parece-me que deveríamos
realmente convidar entidades, para que elas aqui
se fizessem presentes, a fim de que trouxessem
subsídios à Subcomissão, na elaboração do seu
anteprojeto, para apresentá-lo à grande Comissão
e posteriormente ao Plenário. Entendo que, dada
a exigüidade do tempo, não temos outra discus
são senão aquela que se atiro especificamente
à Subcomissão de Direitos e Garantias Individuais.

O SR. CONSTITUINTE DJENAL GONÇALVES
- A minha opinião também é essa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA
BEZERRA- Concordo.

ASRA.CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA-Con
cordo plenamente.

A SRA.CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA- Tam
bém concordo.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Em
face das manifestações, creio que a decisão é
no sentido de que as entidades elegíveis aqui tra
rão contribuições ao debate próprío da Subco
missão de Direitos e Garantias Individuais. É esta
a decisão do Plenário.

Concedo a palavra ao Sr. Relator Darcy Pozza.

O SR. RElATOR (Darcy Pozza) - Devo dizer
aos demais Srs. Constituintes que, embora seja
uma honra muito grande ser Relator desta Subco
missão, tenha uma grande responsabilidade. De
acordo com o Regimento, deveremos elaborar
um trabalho com base nos subsídios encaminha
dos pelos constituintes e por todos aqueles que
eventualmente tenham interesse em encaminhar
a esta Subcomissão as suas propostas. Nos ter
mos estabelecidos pelo Regimento, temos um
prazo de trinta dias para apresentar o relatório
fundamentado, com o anteprojeto da matéria. O
anteprojeto será distribuído em avulsos aos de
mais membros da Subcomissão, para que no pra
zo de cinco dias seguintes seja discutido e tam
bém emendado. Encerrada essa discussão, o Re
lator terá setenta e duas horas para emitir o pare
cer sobre as emendas, sendo estas e o anteprojeto
submetidos à votação. Esse será o paradigma
de trabalho do Relator. Solicito de cada um dos
Srs. Constituintes a compreensão e o apoio ne
cessários, para que tenhamos bom êxito na mis
são desta Subcomissão, que é muito importante
para a Constituinte e para a futura Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Con
cedo a palavra ao Sr. Constituinte Eliel Rodrigues.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
Solicito ao Sr. Relator uma informação muito im
portante. Estou recebendo a sugestão do Depu
tado Joaquim Haickel e noto que ele alinhavou
coisas muito importantes.

Também desejo fazer algumas perguntas. Há
necessidade, toda vez que isso tiver de ser feito,
de se justificar artigo por artigo ou assunto por
assunto - já que aqui não vejo justificativa para
as matérias, que apenas estão catalogadas - de
acordo com os títulos e as sugestões que forem
enviadas? Há necessidade de apresentá-Ias para
debate, aqui, tendo que justificar cada uma das
nossas proposições ou são dispensáveis em face
do alinhavo da matéria?

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Admito que,
tendo em vista ser o Sr. Constituinte Joaquim
Haickel membro desta Subcomissão, ele poderia
fazer a justificação oralmente.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
Na minha condição de suplente, só poderei fazê-lo
se houver ausência de efetivos.

O SR. RElATOR (Darcy Pozza) - Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)- Enten
do que V. Ex", como Constituinte, tem - e isso
foi suscitado na reunião anterior - o direito de
participar em todos os debates. A restrição única
é em relação ao voto. V.Ex"tem acesso aos deba
tes; conseqüentemente, poderá apresentar suges
tões à Subcomissão. Não há restrição a que V.
Ex"o faça. Como dispõe do direito à palavra, pela
sua condição de Constituinte, V.Ex"poderá justi
ficar suas proposições oralmente perante à Sub
comissão, ou por escríto, se assim lhe parecer
melhor.

Outra questão que talvez devêssemos deixar
defmida é a do calendário das nossas reuniões.
A sugestão da Mesa é de que elas se realizem
de terça a quinta-feira, pela manhã, às 9h30min,
e na sexta-feira, no período da tarde, às 14h, já
que estamos impedidos pelo Regimento de pro
mover reuniões da Subcomissão simultaneamen
te às plenárias da Constituinte. Talvez fosse igual
mente útil que a Mesa propusesse na próxima
reunião uma sugestão de calendário para as au
diências com as entidades. Não que se pudesse
estabelecer rigidamente um calendário, mas algo
que servisse de roteiro aos trabalhos da Subco
missão, de tal modo que pudéssemos, em nego
ciações com essas entidades, atraí-Ias para datas
que fossem mais convenientes à elaboração do
nosso anteprojeto.

Outra questão, ainda, é a do regulamento dos
nossos trabalhos, em uma espécie de regimento
próprio da Subcomissão, que se poderá fazer in
formalmente, à medida que forem surgindo as
questões. A questão está aberta à discussão, para
que se estabeleçam alguns critérios que discipli
nem os debates, a começar pelo tempo que será
deferido a cada Constituinte para as suas interven
ções, e tudo o mais que compõe o elenco das
dificuldades próprias a uma reunião destinada ao
debate coletivo de questões tão relevantes como
as que aqui serão discutidas.

Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Eliel Ro
drigues.

o SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
Para facilitar o desenrolar da matéria, o Sr. Relator
ou o Sr. Presidente poderiam determinar o tipo
do nosso roteiro? Vamos supor, em função de
direitos e garantias individuais, dizer o que deve
mos alinhavar, para que não haja dispersão das
idéias. Em determinado momento poderíamos
fazer como que uma defmição que se processe
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gradativamente, do início ao fim, em função do
que já estabelece a atual Constituição, para que
não haja dispersão de assuntos. Por exemplo: tra
go um assunto determinado e não posso aprovei
tá-lo. Desta forma, já teríamos uma antevisão da
quilo que pode servir para o desenrolar da matéria,
ao longo dos nossos direitos e garantias indivi
duais. Isso é viável em função do trabalho do
Sr. Relator?

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Con
cedo a palavra ao Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza)- Vamos com
pilar todos os subsídios, ouvir as sugestões, rece
ber as reivindicações, e, evidentemente, faremos
um relatório fundamentado em tudo isso. O Rela
tor vai procurar sintetizar todas as propostas no
relatório, a fim de que depoispossa ser submetido
à consideração da Subcomissão. Vamos nos ater
a acompanhar, buscando subsídios onde for pos
sível, inclusive em Constituições anteriores, como
a de 1946, que é liberal,no Parecer Afonso Arinos
e em Constituições de outros países, enfim, no
sentido de aprimorar nosso anteprojeto. Não sei
se respondi, mas penso que é isso.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Joaquim Haickel.

O SR. CONSmUlNTE JOAQUIMHAlCKEL
Sr. Presidente, apenas para corroborar as palavras
do companheiro do Pará. Realmente, deve ser
feita uma espécie de fluxograma para nossas ativi
dades. Poderia sugerir também que se dividissem
05 trabalhos, inclusive o do Relator, em duas eta
pas. Há uma etapa plenária, talvez de quinze dias
- aí pediria a atenção dos colegas - que poderia
ser de trabalhos intensos. Sei que temos muitos
afazeres nos Estados, mas se pudéssemos inten
sificar nossos trabalhos durante esta semana, até
a quinta-feira antes da Semana Santa, e o começo
da outra, daríamos um bom adiantamento e dei
xaríamos os quinze dias posteriores para as suges
tões de emendas, artigos ou parágrafos, alguma
coisa mais específica. Os primeiros quinze dias
seriam de plenário, para discussões, e os outros
quinze seriam dedicados mais especificamente
à função do Relator de dialogar, compilar as pro
postas. E apenas isso que proponho.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Manz) - A pro
posta está em discussão. Sem perder de vista
o disposto regimentalmente, que estatui um prazo
de trinta dias, como foi aqui lembrado ao Relator,
para elaborar o seu trabalho, e o segundo prazo,
de cinco pias, para as emendas propriamente di
tas. Não vejo, contudo, nenhum inconveniente
na sugestão do Constituinte Joaquim Haickel.Evi
dentemente, deve interessar ao Relator a anteci
pação dos pontos de vista da Comissão, do que
podena constituir-se depois em emendas. Dessa
forma, seria adotado previamente e constaria do
próprio anteprojeto a ser elaborado. A questão
está na dISCUSsão.

Está facultada a palavra aos Srs. Constituintes
que queiram manifestar-se.

Os Srs. Constituintes, no período assegurado
pelo Regimento da Constituinte, até o dia 24 de
abril, poderão apresentar sugestões globais, não
só à Subcomissão, como à Constituinte em seu
todo e às demais Comissões. O endereço dessas
su~estões é a Mesa da Constituinte. Isso não im-

pede, contudo, que aqui na Subcomissão isso
seja feito de forma direta, nã só através do debate,
como do Relator da matéria. A Subcomissão não
recebeu ainda essas contribuições, essas suges
tões provindas da Mesa. Elas não nos foram amda
dirigidas, mas estamos diligenciando para que
isso se faça imediatamente, para que nos che
guem as sugestões porventura já depositadas na
Mesa da Constituinte. E esse material, que se des
tina precipuamente ao Relator, naturalmente é
matéria para discussão no Plenário da Subco
missão.

Concedo a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Sr. Presi
dente, parece-me que a proposta do Constituinte
Joaquim Haickel esbarra no prazo para apresen
tação das proposições ao 'Plenário e à Subco
missão. Até o dia 24 temos interesse em analisar
e estudar todas as propostas que forem apresen
tadas. A partir daí, deve-se estabelecer um relató
rio que seja definitivo, para ser apresentado no
dia 6 de maio, quando vencerá nosso prazo para
apresentação do anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Em .
discussão a sugestão do Constituinte Darcy Pozza.

Concedo a palavra ao Constituinte Joaquim
Haickel.

O SR. CONSmUINTE JOAQUIMHAlCKEL
Sr. Presidente, concordo com a opinião do Rela
tor, no sentido de recebermos propostas até o
dia 24. Depois disso, compilá-Ias, discuti-Ias, de
batê-Ias em plenário e, posteriormente, dar acesso
às entidades que possam aqui vir defender suas
idéias. Concordo plenamente com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Gos
taria de fazer uma observação quanto às audiên-,
cias das entidades. Como temos dever de dedicar
5 a 8 reuniões a essas audiências, talvez não de
vêssemos fixar restrições quanto a datas. Desde
que nos instalamos, e atendendo também às con
veniências dessas entidades, talvez pudéssemos
fazê-Ias na medida em que fosse se tomando
oportuno realizar essas audiências, sem qualquer
restrição de prazo, para que não houvesse um
congestionamento nos últimos dias dessas reu
niões, com prejuízo da avaliação das contribui
ções que nos pudessem ser trazidas.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte
Maguito VIlela.

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA 
Gostaríamos de saber se V.Ex"vai convidar essas
entidades ou se elas é que terão a preocupação
de saber quais os dias em que deverão compa
recer. Talvezo ideal, principalmente com relação
à OAB e à CNBB, seja convidá-Ias.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Pois
não, Constituinte Maguito Vilela, essa questão está
em discussão. AMesa, inicialmente, sugeriu algu
mas entidades, entre as quais as que V. EX acaba
de citar. A opinião pessoal do Presidente é a de
que as entidades mais representativas poderão
ser convidadas. Há interesse da Comissão em
ouvi-las, sem estabelecer qualquer tipo de prefe
rência em relação às entidades convidadas. O
fato de eonvídar algumas não deveria esgotar a
pauta de audiências da Comissão, sem prejuízo,
evidentemente, de entidades que por serem me
nos celebradas, menos consagradas na opinião
pública, não deveriam, por isso, absolutamente,

ser excluídas. Mas, por uma questão de metodo
logia, talvez fosse conveniente que a Comissão
tomasse a iniciativa de fazer alguns convites, re
servando espaço às demais entidades.

Concedo a palavra ao Constituinte UbiratanSpí
neli.

o SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Sr. Presidente, cheguei um pouco atrasado
por estar participando de reunião com o Depu
tado Albérico Cordeiro, com ex-Deputados Fede
rais e diversos Deputados e de outros partidos,
que pensam percorrer o Brasil para angariar infor
mações e conversar com a comunidade, com
sindicatos, professores, Assembléias Legislativas
também, para que possamos colher informações
e levar à Assembléia Nacional Constituinte. Depu
tados Federais e Senadores também iriam ao Es
tados colher informações, para trazê-las para a
Constituinte, porque, no dizer da União Parlamen
tar Interestadual, é preciso que haja um intercâm
bio entre Deputados Estaduais e a Assembléia
Nacional Constituinte. Nesse intercâmbio é pre
ciso que estejamos juntos, para que se tenha uma
idéia de como a coisa está funcionando aqui em
Brasília.Inicialmente seria esse o campo de ação.
Estou fazendo parte, pelo PDS, dessa Comissão
que se está reunindo para discutir a forma de
participação popular. E como o tempo é curto,
deveremos começar a solicitar a presença dos
Presidentes das Assembléias Legislativasaqui em
Brasília nó dia 22 deste mês. Iríamos também
aos Estados, aqueles que pudessem. Consegui
ríamos descontos nas passagens aéreas. Seria,
portanto, por conta própria. Essa é uma idéia do
Deputado Constituinte Albérico Cordeiro, com o
apoio dos demais partidos, que estáo colocando
um representante. Falta somente uma represen
tante femina para participar desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio MarIZ) - Muito
bem. Asugestão está em discussão. O Regimento
da Constituinte prevê que as Assembléias Legisla
tivas, como também as Câmaras de Vereadores,
podem fazer sugestões à Constituinte. Esse canal
de comunicação está regimentalmente aberto. A
questão está em discussão.

O Sr. Constituinte José Mendonça Bezerra tem
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA
BEZERRA - Sr. Presidente, discordo totalmente,
porque acho que não temos tempo para visitar
o Brasil inteiro. Penso que poderemos receber
os Presidentes das Câmaras dos Vereadores, das
Assembléias Legislativas,mas, se tivermos de per
correr o Brasil, não vamos terminar nosso traba
lho, de maneira nenhuma, dentro do prazo. Acho
que, deste modo, talvez em 1989 estejamos vo
tando a nova Constituição.

O SR. CONSmUINTE COSTA FERREIRA 
Sr. Presidente, Srs. membros da Subcomissão,
também tenho algo a acrescentar. Discordo. Pri
meiro, porque as Assembléias, as Câmaras de
Vereadores já estão colocadas entre as entidades
que poderão opinar, dar as suas sugestões. Além
do mais, existem as entidades de classe, as federa
ções, as confederações, de âmbito nacional, que
podem recolher sugestões e encaminar à Comis
são. A grande inviabilidade que vejo é de nos
deslocarmos por esse Brasil inteiro, gastando do
próprio bolso, apenas com o desconto generoso



32 Sexta-feira 1 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUINTE - (Suplemento) Maiode 1987

das empresas aéreas, para recolher essas suges
tões. Acredito que seria um ponto negativo. O
outro é o tempo que se vai gastar recolhendo
essas sugestões, com o risco de não se chegar,
no prazo defínído pelo Reqímento, no momento
exato, à conclusão do trabalho. E uma boa suges
tão, ideal, mas como já estamos bastante atrasa
dos, temos que economizar tempo e partir para
Um objetivo concreto, para se chegar a uma con
clusão mais lógica e mais ráplda

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Pois
não, Deputado Constituinte Costa Ferreira.

Concedo a palavra à SI"" Constituinte Lúcia Vâ
nia, pelo PMDB de Goiás.

A SRA. CONSmUlNTE LÚCIA vÂNIA - Sr.
Presidente, também discordo da proposição.
Acredito que teremos que fIXaI" nosso trabalho
aqui. Gostaria de saber de V. Ex", Sr. Presidente
- pois estou sem o Regimento Interno, se pode
ríamos, ao lado das entidades representativas, ter
aqui presente alguém que fosse especializado em
determinados assuntos pertinentes a esta Comis
são.

O SR. PRESIDENTE (AntonioMariz) - Se de
veríamos ter pessoas especializadas?

A SRA. CONSmUINTE LÚCIA vÂNIA - Pes
soas especializadas em determinados assuntos
pertinentes a esta Comissão, como, por exemplo,
em DireitoPenitenciário.

O SR. PRESIDENTE (Antomo Mariz) - Asses
soría à Comissão poderá ser dada institucional
mente, vamos dizer assim, pelos setores especia
lizados da própria Câmara dos Deputados e do .
Senado Federal, que estão postas á disposição
da Assembléia Nacional Constituinte.

A SRA. CONSmUlNTE LÚCIA vÂNIA - Gos
taria de saber se ela poderia ficar para debater
e não para assessorar.

o SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Não há
nenhum impedimento de ordem regimental. A
audiência das entidades é antes uma...

A SRA. CONSmUINTE LÚCIA vÂNIA - Não
seriam entidades, mas pessoas.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Sei.
A audiência das entidades é antes uma exigência
do que uma faculdade. Nos termos em que está
redigido, reza o artigo "Assubcomissões destina
rão..." de certa forma estamos vinculados ao dever
de ouvir essas entidades. Mas não há nenhum
impedimento a que se convoque especialistas em
qualquer matéria do interesse da Subcomissão.
Essa é a interpretação que a Mesa dá ao Regi
mento.

Concedo a palavra à Sra. Constituinte Abigail
Feitosa.

A SRA. CONSmUINTE ABIGAIL FEITOSA
Sr. Presidente, vejo muita preocupação com a
questão dos prazos. A mim me preocupa, mais
do que a questão que diz respeito aos prazos,
que esta Constituição seja discutida com a comu
nidade. Vejo os Deputados muito preocupados
em dizerque nada se está fazendo aqui, que pas
saram dois meses discutindo o Regimento. Te
mos mais é que dizer que constituição que é dis
cutida com o povo tem que ser demorada rnes-

mo. A Constítuínte que funciona às pressas é
constituinte de ditadura. Temos que ter preocu
pações com esse tipo de coisa. Não temos mes
mo que iraos Estados. Porque não é fácildeslocar
pessoas dos Estados para cá o que podiámos
fazer era dividir: cada um iria para uma região.
Seria muito mais simpático, e a comunidade se
veria muito mais prestigiada com essas discus
sões lá. É muito difícil trazer gente de fora para
cá. O pessoal de Brasília a toda hora está aqui,
mas o dos Estados, não. O que custa? O povo
vai respeitar a Constituinte na medida em que
sentir que participou nas decisões das propostas.
Votofavoravelmentea que se discuta nos Estados.

O SR. PRESIDENTE (Antõnio Mariz) - Con
cedo a palavra ao Sr. Constituinte Maguito Vilela.

O SR. CONSmUINTE MAGUITO VILELA _
Sr. Presidente, quero discordar inteiramente da
nobre Constituinte. O prazo para discussões já
obtivemos, inclusive durante a campanha eleito
ral, conversando com o povo nas praças públicas,
nas escolas, nas universidades. Brasília tem que
ser o centro de convergência, realmente, porque
até para que esta Comissão funcione tem que
haver número legal. E se sairmos Brasil afora,
cada um para seu Estado, não haverá quorum
para as Comissões. Não vejo dificuldade alguma
para um Presidente de Câmara de Vereadores
ou de Assembléia Legislativa deslocar-se do seu
Estado até Brasília.Estando fIXOSem Brasílía,não
só participaremos das Comissões e Subcomis
sões como também atenderemos a outras ques
tões relacionadas à Câmara Federal, ao Congres
so Nacional etc. Essa proposta me parece até
absurda, uma vez que o tempo é exíguo e todo
o País sabe que em Brasília está o Congresso
Constituinte, que aqui se vai realmente decidir
e que aqui estamos reunidos à espera de todas
essas sugestões.

O SR. CONSmUINTE COSTA FERREIRA _
Quero apartear o nobre Constituinte para dizer
que todas essas entidades são representativas e
podem enviar seu presidente, trazendo para cá
suas sugestões e entregá-Ias à Comissão. Acre
dito que viabiliza mais o trabalho com a partici
pação do povo.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Peço um aparte ao nobre Constituinte. Não
acho a idéia tão absurda, meu nobre Constituinte.
Ela vem amadurecendo, é um pedido feito pela
União Parlamentar Interestadual, em intercâmbio
conosco, Congressistas, e não é preciso que todo
o mundo vá. Só irão aqueles que realmente se
propuserem, representando cada partido ou ou
tros que quiserem fazer parte desta Comissão.
Mas isso é importante, exatamente para dar uma
visão do que estamos fazendo aqui, uma aproxi
mação nossa com o povo nos Estados. Essa idéia
está amadurecendo com o Deputado Albérico
Cordeiro e com a UPI. Não concordo quando
o nobre Constituinte diz que a idéia é totalmente
absurda.

O SR. CONSmUINTE MAGUITO VILELA 
Agradeço, aos nobres Constituintes, o aparte. Tal
vez tenha-me expressado mal, e peço desculpas.
Acho impraticável. Foi um equívoco. Só queria
complementar dizendo que todas essas entida
des, Câmaras de Vereadores e Assembléias já têm
praticamente esboçado tudo aquilo que querem

apresentar às Comissões e Subcomissões. Isso
é patente. Todas essas entidades que desejam
participar já estão com tudo esboçado, falta ape
nas entregar-nos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA
BEZERRA - Sr. Presidente, gostaria de dizerque
poderíamos correr o risco, tenho sentido nas mi-

. nhas andanças, não só pelo meu Estado, como
por outros, que o povo não está muito preocu
pado com a Constituinte. O povo está preocu
pado, hoje, com os juros extorsivos, com a infla
ção e com a situação caótica que estamos atra
vessando. O povo pergunta: "Deputado, quando
é que esses juros vão baixar?" O agricultor quer
plantar, mas não pode fazê-lo com juros a 20%.
Eisso o que está acontecendo, e devemos perma
necer em Brasília, trabalhando para que possa
mos superar as dificuldades, a fim de fazer uma
Constituição mais justa a humana.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra a Constituinte Lúcia Braga.

A SRA. CONSmUINTE LÚCIA vÂNIA - Sr.
Presidente, minha a opinião é de que devemos
sair do plano ideal e passar ao plano prático. Não
diria ser absurda a idéia do nobre Deputado. É
uma idéia utópica, ideal. Mas numa hora de crise
como a que vivemos, e como acentuou o nobre
Deputado José Mendonça - seria impraticável
- Discordo de S. Ex' apenas em um aspecto,
quando dizque o povo não está preocupado com
a Constituinte. O povo está também voltado para
a Constituinte. Estamos vivendo uma crise, mas
temos uma Constituição a ser elaborada. O povo
espera alguma coisa de nós, haja vista as propos
tas de entidade de classe que recebemos diaria
mente. Acho que o povo brasileiro está mobili
zando em tomo de nós e espera alguma coisa.
Não é mais preciso suscitar essa idéia. Essa su
gestões vêm fluindo normalmente até nós. Acho
que esse deslocamento seria o ideal, mas, na prá
tica, nosso tempo é exíguo e as associações e
os demais organismos já nos vêm procurando
no cotidiano. Resta-nos dar uma resposta ao povo
brasileiro, que de nós espera um atuação con
creta, objetivae prática. Vamos, então, passarpara
o terreno prático e deixar o do ideal. É esta a
minha proposta.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Com
a palavra a Constituinte Lúcia Vânia.

A SRA. CONSmUINTE LÚCIA vÂNIA - Vou
colocar uma sugestão, que nos foidada pelo nos
so Governador. S. Ex" se propôs, naturalmente
auxiliadopor nós, a fazer na capital um Congresso
Constituinte, onde todos colocássemos nossas
propostas e as discutíssemos com os Municípios.
A inciativaserá apartídária, terá o apoio do Gover
nador do Estado e nós participaremos como de
batedores.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra a ConstituinteAbigail Feitosa, da Bahia.

A SRA. CONSmUINTE ABIGAIL FEITOSA
Sr. Presidente, considero muito interessante a su
gestão da Deputada Lúcia Vânia. Só quem tem
poder econômico chega até aqui para fazer pres
são. Dai,minha preocupação em chegar aos Esta
dos para discutir. E sem muita demora. Basta
fazer um debate amplo e, de uma hora para outra,
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o pessoal se conscientizará de que até pela Consti
tuinte pode barrar o poder econômico dos ban
queiros.

O SR.PRESIDENTE(AntonioMariz) -Subme
terei a votos, se for assim entendido, a proposta
do Constitunte Ubiratan Spinelli.

Antes, gostaria de fazer uma tentativa de inter
pretação da proposta, para sugerir uma fórmula
que me parece ser a mais concíliatôría. Pelas ma
nifestações havidas, depreende-se que a maioria
entende que a Subcomissão, como tal, não deve
ria deslocar-se aos Estados, considerando a exí
güidade dos prazos impostos pelo Regimento ao
Relator e à Comissão.

Creio, porém, que a idéia é mais ampla, no
sentido de o Constituinte se dirigir aos Estados,
deslocar-se pelo País, travando contato direto
com o povo. A idéia seria em relação ao Constí
tuinte e não especificamente à Subcomissão.

Assim, a proposta seria para que nós, como
Subcomissão, concordássemos em que repre
sentantes da Comissão pudessem integrar dele
gações da Constituinte aos Estados, para con
taetar entidades, associações, movimentos popu
lares etc., em todo o território nacional.

Aproposta seria, então, assim formulada: a sub.
comissão não se desloca, mas concorda que
membros que dela façam parte possam integrar
comissões da Constituinte - e até isso - que
se desloquem ao largo do território nacional, para
contatos diretos com entidades representativas
do povo brasileiro.

O sR CONSTITUINTE MAGUITO VILELA 
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Tem
a palavra o Constituinte Maguito Vilela, de Goiás.

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA 
Sr. Presidente, poderá ocorrer que se desloquem
vários membros de uma só Subcomissão e deixe
de existiro número legal para que a Subcomissão
funcione. Teria que haver um policiamento da
Mesa.

O SR. PRESIDENTE(Antônio Mariz) - Poder
se-ia fazer um acréscimo nesses termos: desde
que tal designação dos Constituintes não preju
dique o número regimental para as suas reuniões
ordinárias.

Com a palavra o Constituinte Costa Ferreira,
do Maranhão.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Sr. Presidente, a sugestão conciliatória é bastante
promissora. Acredito que todos os Deputados te
nham em seus gabinetes, como eu próprio tenho,
um local reservado para as sugestões que estão
vindo de todos as entidades de classe do Brasil,
da Igreja, de sindicatos, de associações e demais
entidades representativas. Indagaria se o membro
designado pela Subcomissão para integrar a Co
missão de Constituinte nos Estados trataria só
dos assuntos da sua Subcomissão. Talvez surja
novo embaraço, porque o Constituinte vai ouvir
generalidades e, aqui, já temos material proce
dente dos próprios Estados, das entidades repre
sentativas. Isto é, já temos a matéria-prima para
trabalhar. Acredito que basta trazer para cá essas
sugestões, tais como as da CNBB,dos sindicatos
etc. Pode ser até que, enquanto se vaitrabalhando
aqui, um de nós fique fazendo essa turnê pelo

Brasil, recolhendo mais sugestões que possam
subsidiar melhor o nosso trabalho.

A SR" CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Com
a palavra a Constituinte Lúcia Braga.

A SRA. CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA - Sr.
Presidente, o que me preocupa com relação a
essa questão, por melhor que seja o nosso propó
sito, é o descrédito em que possa cair o Poder
Legislativo, que já é tão visado, criticado e malha
do. Aovivenciarmos uma crise tão séria, no Brasil,
se nos reunimos para trabalhar e os grupos de
pressão e as diversas organizações já nos enviam,
dia a dia, sugestões; se temos um prazo exíguo
e ainda nos deslocamos, embora com os melho
res propósitos de auscultar as comunidades, po
dem surgir repercussões negativas em relação
a isso. Poder-se-ia alegar, por exemplo, que os
Constituintes estão fazendo turismo nos Estados.
A tendência é olhar só para o lado negativo do
Poder Legislativo. Temos também que nos preo
cupar com nossa imagem. Era o que queria colo
car.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPlNELU
- Permite-me V. Ex"um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte Ubiratan Spinelli.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Não é bem assim. Do descrédito também se
diz, e ficamos aqui omissos, aparentemente. Ve
mos o rádio, a pomochanchada, a televisão ridicu
larizando os Constituintes, acusando-os de nada
estarem fazendo. Vivemosna ilha da fantasia. En
tão, também temos que ter a coragem de ir aos
Estados, não a todos, logicamente. Pode ser que
um dia eu vá representando esta Comissão, em
outro poderá ir outro colega. É necessário que
se auscultem as bases, porque não tivemos tempo
na época das eleições. Aquele que falou muito
sobre Constituinte acho que não se elegeu. Quem
quis defender só a bandeira da Constituinte teve
dificuldades para se eleger. Agora é o momento,
porque temos tempo. O tempo não é tão exíguo
assim.

No dia 22, teremos reunião dos Presidentes
das Assembléias, e, no dia 21, parece que o Depu
tado Ulysses Guimarães irá a Minas Gerais, quan
do esses Presidentes lá também estarão. Acho
interessante esse intercâmbio de idéias no meio
do povo, nos sindicatos, nas associações comer
ciais e industriais etc. Ninguém vai fazer toumeé.
Vamos permanecer apenas um dia. Não vamos
ficar três, quatro dias. Podemos, ao chegar nos
Estados, pela manhã, dar o recado à classe polítí
ca, à tarde às entidades de classe e, em seguida,
ira outro Estado, ou retomar a Brasília.Há neces
sidade de sairmos um pouco de Brasília para
mostrar nosso trabalho.

Neste ano, deverão virmais ou menos 500 mil
pessoas a Brasília,quando, então, teremos a pre
sença da imprensa, do rádio, da televisão para
o debate. Inclusive, poderemos ir até São Paulo,
visitar a TV-Globo, a TV-Manchete.Ainda há pou
co estávamos falando sobre como os programas
de televisão estão menosprezando a Constituinte.
Esta é a grande verdade. Então, é preciso mostrar
que estamos trabalhando e produzindo. Este, o
meu modo de pensar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra a Constituinte AbigailFeitosa.

A SR" CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA 
Sr. Presidente, o que se fala do Poder Legislativo
decorre do fato de que o parlamentar, como a
Copa do Mundo, só vai às bases na hora de pedir
votos. O fato de voltar às bases seguidamente
prestigia o parlamentar e o Poder Legislativo. Não
podemos dizer que temos de ir às bases. Nunca
entrei em base minha para ser hostilizada. Quan
do entro numa invasão, eu me sento num banco
e discuto.

O Poder Legislativoprecisa discutir nas bases.
Aimprensa o está menosprezando por haver peri
go de o grande poder econômico ter prioridade
na discussão dos problemas aqui, inclusive cer
ceando a concessão de canais de televisão neste
Pais, que está nas mãos da TV-Globo.Isso precisa
ser revisto. Os grandes grupos econômicos se
sentem ameaçados pela possibilidade de o povo
vir aqui discutir e imprimir novo rumo à politica
econômica do Pais.Sou favorávela que se discuta
nas bases, eis que isso só poderá prestigiar esta
Assembléia. O que não é possível é fazermos uma
Constituinte trancados aqui dentro, só recebendo
papéis. Temos de ir às bases.

O SR. CONSmUINTE DARCY POZZA - Sr.
Presidente, quero fazer uma proposta: que se de
signe uma representação de voluntários que quei
ram realmente cumprir essa tarefa em favor da
nossa Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Esta
mos reunidos nesta Subcomissão da Comissão
de Soberania e dos Direitos e Garantias do H0
mem e da Mulher, e é possível que haja delibe
rações de própria Constituinte, nos seus vários
colegiados, que indiquem a direção dessas au
diências, ou desses deslocamentos aos Estados.
Daí a sugestão, que supus conciliatória; de que
a Comissão, como tal, não se deslocasse, mas
eventualmente indicasse representantes, a fim de
integrarem uma delegação da Constituinte, a qual
não será indicada aqui, mas por um colegiado
mais amplo. Desta forma, estaríamos represen
tados por uma embaixada constituinte que nas
bases ouviria a opinião popular.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAICKEL
Sou contra a proposição de S. EX, porque acho
que cada um de nós já tem ligação permanente
com sua base. Acho que deve partir de cada um
o interesse de ir a sua base e colher dados sobre
os anseios, as necessidades de sua população.
Isto porque cada um dos meus eleitores, como
cada um dos eleitores de cada um dos Senhres
Deputados, está representado por cada um de
nós. Somos seus representantes legítimos. Não
é preciso que um grupo de Deputados vá aos
Estados, aos Municípiosou a qualquer canto. So
mos legítimos para reprentá-los e ir às bases, se
houver necessidade. Não há necessidade de se
criar uma delegação para isso, muito menos de
voluntários, porque isso irá constranger muita
gente. E tenho a certeza de que multas não irão.

Acho que não é esse o caminho. E boa a inten
ção do Deputado Ubiratan Spinelli e do Deputado
Albérico Cordeiro no sentido de valorizaro Poder
Legislativo estadual e municipal, enfim, as pró
prias comunidades, mas somos representantes
leqaís do povo brasileiro. Ireiao Maranhão. V..Ex"
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ira ao Mato Grosso, qualquer um irá ao seu Estado
quando bem entender.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Naturalmente, iremos aos Estados, mas isso
é diferente da ida de uma comissão de parlamen
tares ao Estado para conversar com 05 meios
de comunicação, com as várias entidades. É dife
rente! V. Ex' já é conhecido em seu Estado, e
sua visita não vai causar o mesmo impacto que
a ida de um grupo de deputados ao Estado, por
que V. Ex' teria as condições necessárias, por
meio da Assembléia, da Câmara e dos meios de
comunicações, para debater os problemas do
Brasil. No meu Estado já é algo comum, corri
queiro, normal. Mas temos de demonstrar tam
bém ao povo brasileiro que estamos realmente
preocupados com os anseios populares, indo a
ele, conversando com ele, batendo um papo, num
tête-à·tête. Não so o representante da região,
mas outros Constituintes, uma comissão da
Constituinte. Isso terá de ser espontâneo; nin
guém, é obrigado a ir. Que a comissão seja inte
grada por cinco ou seis parlamentares. Não é
preciso irem todos.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAICKEL
Nossa preocupação, ilustre Deputado, não deve
existirapenas durante a Cosntituinte, mas durante
e depois. Não temos de preocupar-nos com o
que a imprensa diz, pois estamos trabalhando.

~SR'CONSTITUINTE LÚCIA VÂNIA-Sr. Pre
sidente, sugiro que V. Ex' coloque a matéria em
\'Otação.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)- Antes,
gostaria de conceder a palavra ao Deputado Dje
M1 Gonçalves, que já havia solicitado.

O SR. CONSmUINTE DJENAL GONÇALVES
- Sr. Presidente, por coincidência, quando pedi
a palavra, queria trazer exatamente esta proposta.
Acho que todos temos uma opinião formada e,
portanto, eu pediria que se colocassem em vota
ção as duas propostas.

O SR. CONSmUINTE MAGUITO VILELA 
Sr. Presidente, desejo apenas fazer uma observa
ção, que considero importante. Em primeiro lu
gar, cito meu próprio exemplo: já voltei às minhas
bases, por mais de cinco, seis, sete, oito vezes,
e não tenho mais ânimo para retomar e discutir
esse problema, pois já o venho discutindo há mais
de dois anos.

Na realidade, o que o povo brasileiro espera
é que estejamos preparados para elaborar a Cons
tituição.

O SR. CONSmUINTE COSTA FERREIRA 
Permita-me V.Ex'

Tivemos um grande exemplo: os dirigentes de
escolas particulares visitaram os gabinetes de to
dos os Constituintes, levando-lhes sua proposi
ção. Recebi a delegação do Maranhão e as de
outros Estados. É uma demonstração de que os
assuntos vêm sendo debatidos. Se estivéssemos
num paraíso, numa situação muito cômoda, seria
até o ideal.

O SR. CONSmUINTE JOAQUIMHAICKEL
Que fique bem claro que não queremos que eles
dêem suas sugestões. Longe de nós isso. Quere
mos que eles participem; agora, com um metodo
logia de participação, para facilitaro trabalho deles
e o nosso.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
É o que estamos debatendo, porque não teria
sentido fazer esta grande comissão - mesmo
atendendo à sugestão do Sr. Presidente, de incluir
um representante da nossa Subcomissão - e
chegar ao final da maratona e não trazer pratica
mente nada, já que ele vai ouvir generalidade.
Acredito que é preciso enfrentar a realidade e,
objetivamente, cuidar do que temos de fazer.

O SRA.CONSmUINTE ABIGAIL FEITOSA
Sr. Presidente, o que o nobre Deputado acabou
de dizer confirma o que venho referindo: o lobby
das escolas particulares, que tem dinheiro e força,
tem condição de aqui chegar e espalhar um boca
do de gente para defender o ensino particular
enquanto que quem está na escola pública não
vai ter recursos para chegar até aqui e obrigar
o Governo a colocar escolas públicas para todos.

Nossa proposta é no sentido de que o ensino
seja obrigatório para todos. Quem quiser matri
cular seu filho em escola particular, que o faça,
mas o lobby das escolas particulares se forma
e, então, termina tendo força. Minha preocupação
é exatamente essa. Por isso, é importante ir até
às bases.

O SR. CONSmUINTE COSTA FERREIRA -
V. Ex' ressaltou o fato de que eles têm condições
e vêm aqui. Todos, porém, estão tendo condições
de mandar ou de trazer suas delegações até aqui.
Constantemente tendo recebido delegações de
quase todo o meu Estado, mesmo em número
reduzido. Todos, porém, trazem suas sugestões,
pessoalmente. De modo que nós também, como
portadores dos ideais do povo que nos elegeu,
aqui estamos debatendo esse assunto, que co
nhecemos e sentimos na pele.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCÂMARA
Sr. Presidente, acho importante colocarmos o as
sunto em votação. A preocupação da Constituinte
Abigail Feitosa é procedente, bem como a dos
demais companheiros que se pronunciaram. Na
realidade, vários segmentos organizados desta
Nação preparam-se para subsidiar-nos. Temos
recebido várias proposta de companheiros do Ma
ranhão; enfim, todos temos recebido sugestões
e, independentemente mesmo desta Comissão
ir aos Estados - o que poderá acontecer - nós,
geralmente nos fins de semana, temo-nos deslo
cado até nossas bases.

Quanto à preocupação da Constituinte Abigail
Feitosa, com relação ao ensino privado, é proce
dente. A propósito, temos mantido contato com
associações do Magistério Público, tanto no Rio
Grande do Norte como em vários outros Estados,
assim como com a OAB, com a Igreja, com os
sindicatos, com as associações ligadas ao ensino
público. Nada impede este contato nosso, já que,
geralmente, nos fins de semana, estamos em nos
sos Estados. O que é necessário é, realmente,
concretizar as aspirações maiores do povo, que,
apesar da crise, como o Constituinte José Men
donça referiu, está com os olhos voltados para
a Assembléia Constituinte. Temos de apresentar
um trabalho não só duradouro, mas que de fato
represente as aspirações nacionais. Vamos votar
e decidir isso.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Sr. Presidente, gostaria de fazer uma pergunta.
Se, porventura, essa proposta for rejeitada, estou
proibido de ir aos Estados?

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)- Nobre
Constituinte Ubiratan Spinelli, foi exatamente para
evitar essa situação - que seria realmente singu
lar - que sugeri a fórmula que me pareceu conci
liatória,ou seja, na hipótese de a Constituinte deci
dir por enviar uma delegação aos Estaods, que
esta Subcomissão pudesse participar e designar
seus representantes, desde que preservado, em
qualquer caso, o quorum necessário à realização
de suas reuniões ordinárias. Então, consulto V.
Ex' sobre se insiste na proposta original, no sen
tido de que a Comissão se dirija aos Estados,
ou se votaríamos a segunda hipótese, isto é, de
a Comissão eventualmente, fazer-se representar
por uma delegação da Constituinte. (Pausa.) V.
Ex' prefere que sejam votadas as duas hipóteses.
Então, a primeira matéria em votação seria a pro
posta do Constituinte Ubiratan Spinelli, de que
a Comissão se desloque, por meio de uma delega
ção da própria Comissãoou em sua unanimidade,
aos Estados.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Poderiamos indicar um ou mais integrantes
da Comissão, ou quem pudesse ir aos Estados.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)- Nesse
caso, entendo que V.EJ\ prefere, então, a segunda
hipótese, que é a de, no caso de a Constituinte
se dispor, por deliberação, a enviar delegações
aos Estados, que a Comissão se representasse
nessas delegações, indicando representantes le
gais. Então, essa é a proposta que está em vota
ção.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA
BEZERRA- O Constituinte Ubiratan Spinelli é
membro desta Comissão. Sugiro, pois, que se
resolva o problema da seguinte maneira. S. Ex'
fica incumbido de participar de todas as viagens
aos Estados, e está resolvido o problema.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Mas,
na verdade, Constituinte José Mendonça Bezerra,
a meu ver, o Constituinte Ubiratan Spinelli, está
propondo...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA
BEZERRA - Não, porque aí ficaria resolvido que
S. Ex' nos representaria em todas as comissões.
E, no caso de S. Ex' não poder ir, a Constituinte
Abigail Feitosa irá.

O SR. CONSmUINTE COSTA FERREIRA
Sr. Presidente, já que vai prevalecer o ponto de
vista, que acho conciliatório e ideal, de ir apenas
uma pessoa, que não se indique, então, apenas
um Constituinte para fazer esse trabalho. Já que
é uma questão de ir às bases, de acordo com
a viagem a cada Estado, iria o Constituinte do
Estado. Acho que, no caso, seria o mais ideal.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Sub
meto a proposta de que, na hipótese de a Consti
tuinte enviar delegações aos Estados para ouvir,
diretamente as manifestações populares sobre a
Constituinte, a Comissão nelas seja representada.
Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Apro
vada a proposta.

O SR. CONSmUlNTE JOAQUIMHAICKEL
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
V.Ex' a palavra.
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o SR. CONSTITUINTE JOAQUIMHAICKEL
Eu gostaria que V. Ex' estabelecesse alguma pau
ta para a sessão de amanhã ou convocasse al
guém para vir aqui, a fim de que não tenhamos
que discutir, mais uma vez, assuntos ainda não
determinados, como viagens, etc. Que venhamos
para cá com uma proposta predeterminada.

O SR. PRESIDENTE(AntonioMariz) - Na ver
dade, esta é a questão básica da Subcomissão:
definir como se processarão os trabalhos.

Há duas vertentes de trabalho, isto é, a do Rela
tor e a da Comissão. O Relator se obriga a fazer,
individualmente, a análise de todos os documen
tos que vierem à Comissão, a fim de oferecer
um anteprojeto, suscetível de ser emendado pela
Comissão. Mas, para isso, S. Ex' tem o prazo de
trinta dias. Então, qual seria a forma mais produ
tiva de participação da Comissão no trabalho de
elaboração desse anteprojeto? Esta, de fato, é a
questão que se apresenta. Creio que a comissão
poderá discutir os documentos que aqui chega
ram. Poder-se-ia organizar uma pauta com os
que ainda virão, e a discussão se processaria co
mo uma forma de subsídio ao trabalho do relator.
O Relator poderia ter uma antevisão das posições
dos membros da Comissão sobre matérias que
aqui forem submetidas. Estamos diante de uma
questão de fato. Hojenão chegaram até nós esses
documentos. Vamos diligenciar para que isso
ocorra ainda esta tarde, para que amanhã possa
mos organizar um cronograma da discussão das
várias matérias.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI
- Permita-me, Sr. Presidente. O início de nossa
reunião, amanhã, é às 9h30min., certo?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Certo.
Creio também que amanhã poderemos discutir
o calendário ideal dessas reuniões, que terá que
ser flexível, porque, é claro, teremos que visar
sempre ao interesse da Subcomissão, compatibi
lizando-o com odas entidades que desejamos ou
vir ou que queiram ser ouvidas por nós. A pauta
genérica da reunião de amanhã seria exatamente
a definição de um cronograma de trabalho e dos
temas que serão objetos de debate nesta Subco
missão, até a apresentação do anteprojeto.

A SRA. CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Sr.
Presidente, pela ordem. Discordo do nosso cole
ga, quando dizque agora deveríamos discutir ma
térias. Acho que hoje é o dia de estabelecermos
o Regimento de Subcomissão, já que é muito
importante partirpara o trabalho com uma diretriz.
Foi oportuno que essas duas primeiras reuniões
se destinassem à discussão da forma de trabalho.

A SRA. CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA - A
nobre Constituinte já expôs o meu pensamento.
Eu ia falar justamente sobre a forma de sistema
tizar o trabalho, através de um regimento interno
da Comissão.

O SR. CONSTITUINTE ELIELRODRIGUES _
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra a V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE ELIELRODRIGUES _
Sr. Presidente, estou impossibilitado de compa
recer à reunião de amanhã, porquanto, como efe
tivo da Subcomissão da Família, do Menor e do
Idoso, devo estar presente à mesma nesse horário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Pois
não. Está registrado.

Não havendo mais matéria na pauta, convoco
uma reunião para amanhã, às 9h30min, quando
fixaremos o calendário das audiências e estabele
ceremos a ordem de discussão dos documentos
que hoje à tarde deverão estar na Comissão.

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra a V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCÂMARA
Sr. Presidente, com relação à questão levantada
pela Constituinte Lúcia Vânia, realmente precisa
mos disciplinar os trabalhos desta Comissão com
base na realidade. A proposta do nobre Consti
tuinteJoaquim Haickelrealmente é concreta, mas
temos que observar, Sr. Presidente, que já chega
ram algumas prpostas também relacionadas aos
direitos e garantias individuais. Foram apresen
tadas em Plenário ou entregues diretamente à
Secretaria Geral. Então, a Presidência desta Co
missão terá que reunir todas essas propostas. Não
somente a do nobre Constituinte Joaquim Haic
kel, mas todas as outras que já estão nesta Casa.
O primeiro trabalho será este: disciplinar, para
que possamos realmente produzir.

O SR. PRESIDENTE (AntonioMariz)- Exata
mente. Muito bem!

Encerro a sessão, antes convocando para outra
amanhã, às 9h30min.

ATADA3' REUNIÃO

Aos nove dias do mês de abril de mil nove
centos e oitenta e sete, às nove horas e trinta
minutos, na Sala D-2 do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, em Brasília- DF, reuniu-se a Subco
missão dos Direitos e Garantias Individuais sob
a Presidência do Senhor Constituinte Antonio Ma
riz.Presentes os Senhores Constituintes: Narciso
Mendes, José Mendonça Bezerra, Antônio Câma
ra, Costa Ferreira, Lúcia Braga, Cleonâncio Fon
seca, Ubiratan Spinelli e José Carlos Coutinho.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou abertos os trabalhos e solicitou a leitura
da Ata da reunião anterior, que após lida foi apro
vada por unanimidade. O Senhor Presidente co
municou ao plenário que havia participado de
uma reunião com o Presidente da Comissão da
Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem
e da Mulher,juntamente com os Presodentes das
Subcomissões da Nacionalidade, da Soberania
e das Relações Internacionais e da dos Direitos
Políticos,dos Direitos Coletivos e Garantias, quan
do foi sugerido pelo Presidente da Comissão que
se convidasse juristas para que proferissem expo
sições dentro da temática das Subcomissões e,
se possível, que estas reuniões se audiências fos
sem conjuntas, para que todos pudessem dela
participar, desde que os temas fossem comuns.
Como primeira sugestão, foi indicado o nome
do jurista Raimundo Faoro para expor perante
este órgão, porém o mesmo encontra-se fora do
País. Outro nome sugerido foi o do Presidente
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasíl,Usaram da palavra os Senhores Consti
tuintes Joaquim Haickel, Costa Ferreira e Lúcia
Vânia.O Senhor Presidente comunica que as su-

gestões recebidas serão distribuídas aos Senho
res Constituintes, na próxima reunião, para estu
dos e discussões. Os presentes foram convoca
dos para uma reunião amanhã, sexta-feira, às
15:00 horas. Nada mais havendo a tratar, foi en
cerrada a reunião às dez horas e quarenta e cinco
minutos, cujo teor será publicado, na íntegra, no
Diário da Assembléia Naclonal Constituinte.
E, para constar, eu, AIlia Tobias, Secretária, lavrei
a presente ata que, depois de lida e aprovada,
será ssinada pelo Senhor Presidente. - Consti
tuinte Antonio Mariz, Presidente.

O SR PRESIDENTE(Antônio Mariz) - Haven
do número legal, declara aberta a sessão. Passe
mos à leitura da ata da reunião anterior. Peço
à Sra. Secretária que proceda à leitura.

(Élidaeaprovada aatadareunião anterior)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Srs.

Constituintes, primeiro quero fazer um relato da
reunião realizada ontem na Comissão da Sobe
rania e dos Direitos e Garantias do Homem e
da Mulher, por convocação do Relator-Geral. Foi
uma reunião informal, à qual compareceram os
Relatores e Presidentes das Subcomissões.

O objetivo dessa reunião era fixardiretivas aos
debates, às discussões, aos trabalhos das Subco
missões e discutir a possibilidade de que as au
diências pudessem ser feitas conjuntamente, em
bora preservadas a autonomia de cada Subco
missão na indicação dos convidados ou na aceita
ção das solicitações feitas.

Inicialmente foiproposto pelo Presidente da Co
missão geral que se utilizasse a terças-feira próxi
ma para a audiência de juristas. Foi sugerido,
na ocasião, que se ouvissem os juristas Raimundo
Faoro e Fábio Comparato. O Dr,Raimundo Faoro
seria convidado pela Subcomissão dos Direitos
e Garantias Individuais e o Dr. Fábio Comparato
pela Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Di
reitos Coletivos e Garantias. Essa é a sugestão
que partiu da Comissão geral e que gostaria de
submeter à discussão desta Subcomissão. Antes,
devo informar que os juristas sugeridos - temos
essa informação graças aos contatos que foram
feitos pelo Secretário - não estarão disponíveis
nessa data por se encontrarem viajando ao exte
rior. Permanece a idéia de se utilizara terças-feira
para audiência desta natureza. A Mesa encami
nharia convites a outros juristas sugeridos pela
Subcomissão. Este é o primeiro ponto sobre o
qual gostaria de ouvir a opinião da Comissão:
se devemos ou não convocar juristas para profe

.rirem conferências sobre o tema geral da Comis-
são com a sugestão de que isso ocorra às terças
feira.

Da forma como foi proposto pela Presidência
da Comissão geral, encaminharíamos a convo
cação àquela Comissão que distribuiriao convite,
e faríamos uma reunião conjunta das duas Subco
missões - a Subcomissão dos Direitos e Garan
tias Individuaise a Subcomissão dos DireitosPolí
ticos, dos Direitos Coletivose Garantias no auditó
rio da Comissão da Soberania e dos Direitos e
Garantias do Homem e da Mulher.

Essa é a proposta feita pela Comissão, que
submeto à discussão e à deliberação daComís
são.

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA 
Sr. Presidente, pela ordem. Na próxima terças
feira?
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oSR. PRESIDENTE(AntônioMariz) - Na pró
xima terças-feira. Naturalmente, essa proposta es
tá subordinada à confirmação da presença de
juristas que possam aqui comparecer nesse dia.
Evidentemente, o prazo é exiguo, mas exiguo é
todo prazo que tem a Comissão. Outra questão
que também escapa a nossa decisão é a fixação
dos prazos, porque há interpretações divergentes
sobre o Regimento. Há 05 que entendem que
05 prazos correm desde a constituição da Comis
são; há os que entendem que o prazo corre a
partir da instalação das Comissões; e há ainda
a opinião de que a contagem desses prazos teria
inicio a partir da instalação das Subcomissões.
Se entendido que 05 prazos correm da consti
tuição das Comissões, que deflui da interpretação
Uteral do Regimento, já teremos o prazo correndo
desde o dia 10de abril, quando o Presidente da
Constituinte constituiu as Comissões.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIMHAlCKEL
Sr. Presidente, peço a palavra pelo ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Com
a palavra o nobre Constituinte Joaquim Haickel.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIMHAlCKEL
Sr. Presidente, é só para uma explicação. Todas
as reuniões, 05 seminários, as explanações de
entidades e juristas seriam feitos em conjunto
com as demais Subcomissões, na Comissão Te
mática, ou teríamos também o direito de trazer
pessoas especificamente para a nossa Subcomis
são?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Não.
Sófaríamos as reuniões conjuntas quando delibe
rássemos nesse sentido.

Então, em princípio, está aprovada a idéia. Fare
mos os contatos com a Comissão geral e exami
naremos a viabilidade da realização dessa reunião
no dia marcado, sendo que não se pode consi
derar um dia propício para esse fim a terça-feira
da Semana Santa, porque haverá dificuldades pa
ra obtenção de quorum e de comparecimento,
que são perfeitamente compreensíveis não só do
ponto de vista da Constituinte, como dos próprios
prováveis convidados.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Costa
Ferreira.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Considerando a dificuldade da próxima semana,
gostaria de dar uma sugestão, para evitar que
cheguemos aqui e não tenhamos quorum no
sentido de que fizéssemos o convne para que
o jurista profira sua conferência; que para nós
é de fundamental importância, porque ele tam
bém deverá estar comprometido, na semana se
guinte à Semana Santa. Então, continuaríamos
direto, mesmo no sábado e domingo para recupe
rarmos o tempo perdido. Todos sabem que na
próxima semana a maioria de nós estar-se-á mo
vimentando para suas bases, mesmo que para
colher sugestões. Na outra semana haverá mais
tempo para que 05 juristas se posicionem e digam
se podem vir ou não. Partiríamos então, para tra
balhar direto, comprometendo-nos a dar quórum
às sessões.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - A pon
deração de V.Ex" tem fundamento. Estamos dian
te de um fato: a Mesa da Constituinte decidiu
realizar sessões na próxima terça e quarta-feiras
da Semana Santa. Esta é a razão de, em princípio,

nos submetermos a essa decisão da Mesa e tenta
mos utilizarproficuamente esses dias. Se concre
tizada a audiência, preencheria exatamente, o ob
jetivo de promover um debate geral sobre o tema
específico da Constituinte. Acho que em face da
decisão da Mesa não deveríamos pelo menos é
o meu ponto de vista - eliminar as reuniões
desses dias que estão inserido entre os feriados
porque a Constituinte não se reúne na segunda
feira e não se reunirá na quinta e sexta-feiras.
Reconheço que é um esforço que os Constituinte
terão de fazer se forem aos seus Estados nos
finais de semana, pois voltarão para certamente
retomar na quinta-feira. Mas não vejo alternativa,
embora naturalmente a matéria esteja aberta tam
bém ao debate.

Um segundo ponto que gostaria de submter
à discussão é o que diz respeito à pauta das reu
niões da Subcomissão neste período de 45 dias
em que estaremos reunidos. tia forma do Regi
mento, o Relator tem 30 dias para apresentar ante
projetos sobre o tema específico da Subcomissão.
Apresentado o anteprojeto, sobrevém um prazo
de 5 dias para discussão e apresentação de emen
das. Em seguida, mais 72 horas para que o Reator
ofereça parecer sobre sobre as emendas e final
mente a discussão e votação da redação final
e remessa do documento à Comissão Geral. O
que se verifica desses dispositivos regimentais é
que durante o período em que corre o prazo do
Relator para apresentação do anteprojeto a Co
missão fica praticamente sem matéria sobre a
qual deliberar, se for aplicado mecanicamente o
Regimento. O Relator trabalhará sobre as suges
tões dos Constituintes que forem encaminhadas
à Subcomissão pela Mesa e sobre as contribui
ções, os subsídios chegados à Constituinte e pro
vindos das entidades que desejarem participar da
elaboração constitucional.

A sugestão que a Mesa faz à Subcomissão é
a de que esse material seja simultaneamente dis
tribuído aos Constituintes que integram a Subco
missão para discussão e deliberação nesse perío
do, de tal modo que o Relator tenha a antevisão
dos posicionamentos da Comissão e um rumo
a imprimir ao seu parecer e ao seu anteprojeto.
Dessa forma, elasteceríamos o período de discus
são. Em vez de discutirmos apenas durante 5
dias o anteprojeto da lavra do Relator, estríamos
descutindo em primeira mão as sugestões dos
Constituintes e as contribuições da sociedade. Já
consultei o Relator sobre essa interpretação exten
siva e elástica do Regimento, e S. Ex- manifestou
a sua aquiescência. Com isso a Comissão funcio
naria nos mesmos moldes de uma Comissão per
manente, em que aos projetos de lei ordinária
substituiriam as sugestões atuais dos Constituin
tes e as contribuições das entidades vinculadas
à coletividade. Essa é a sugestão que eu daria,
porque dessa forma estudaremos diariamente
matéria de ampla significação e relevância e apro
fundaremos um debate que de outra forma ficaria
restrito aos prazos limitados estabelecidos no Re
gimento.

Submeto o assunto à discussão e estimaria ou
vir a opinião dos Srs. Constituintes. (Pausa.) Se
o silêncio pode ser interpretado como uma
aquiescência, a Mesa, então, passará a fazer a
distribuição dessa matéria e também informal
mente fixaremos uma espécie de Regimento oral
em que procuraremos estabelecer prazos para
pareceres e adotaremos subsidiariamente as nor-

mas comuns às Comissões permanentes da Câ
mara dos Deputados como roteiro para 05 nossos
trabalhos.

Devo ainda informar que não chegou até o
presente à Subcomissão o material da Mesa. A
Mesa ainda não distribuiu o material às Subco
missões. Ontem fiz contatos com a Secretaria
da Comissão Geral e fui informado de que hoje,
o mais tardar, as sugestões estariam classíílcadas
e distribuídas. Espero que na próxima reunião
já possamos iniciar esse trabalho de distribuição
de matéria aos integrantes desta Subcomissão.

Com a palavra o Sr. Constituinte Joaquim Haic
keI.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIMHAlCKEL
Quero externar uma procupação minha: parece
me que será muito difícil começarmos efetiva
mente a trabalhar. Às vezes ficamos constran
gidos pela falta de número para deliberar e para
estabelecer normas. Talvez não estejamos muito
à vontade para começar a discutir logo alguma
coisa. Não sei se estamos marcando passo ou
se isso é normal. Talveza minha euforia de juven
tude esteja querendo botar o carro na frente dos
bois. Mas eu gostaria de começar efetivamente
a trabalhar nas sugestões, nos projetos, conversar
com 05 juristas e com as entidades. Queria encon
trar uma forma para que não aconteça como na
Comissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políti
cos, na qual sou suplente, onde, por não haver
número para deliberação, não houve reunião.
Gostaria que na nossa Comissão, com qualquer
número, sempre nos reuníssemos para demons
trar pelo menos que estamos querendo trabalhar.
Casos, por exemplo, como o do Constituinte José
Mendonça, que tem que voltar para o seu Estado,
como do Constituinte Djenal Gonçalves que foi
representar o Estado de Sergipe numa missão
da Marinha no Rio de Janeiro. 1550 não deve de
maneira alguma impedir que as nossas reuniões
se realizem.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Exata
mente. A observação é procedente. Quero apenas
constatar que o problema é comum a todas as
Subcomissões em face da não distribuição das
sugestões.

Há uma outra sugestão. A comissão poderia,
se assim deliberasse, adotar um documento de
trabalho. São inúmeros 05 documentos de traba
lho que poderiam servir de ponto de partida para
a discussão. Já não me refiro à Constituição em
vigor ou ao documento elaborado pela comissão
constitucional, mas lembro, por exemplo, a Decla
ração Universal dos Direitos do Homem, docu
mento consagrado universalmente e isento de
qualquer suspeição quanto a sua origem ou as
suas intenções. A Comissão poderia adotar um
documento desses como base para seu trabalho
nesse período em que o Relator prepara o seu
anteprojeto.

A outra sugestão, já aprovada, é a de que traba
lhemos sobre as sugestões. Poderíamos fazer as
duas coisas simultaneamente. Concordo plena
mente em que a Comissão não pode absoluta
mente cruzar 05 braços e aguardar o anteprojeto
durante 30 dias. À Comissão tem que se antecipar
na discussão dessas matérias e dessas questões,
porque isso vai constituir contribuição inestimável
ao trabalho do Relator e ao processo de delibe
ração que vamos submeter num prazo curtíssimo,
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5 dias, para apresentação de emendas e tudo
aquilo que foi enunciado e enumerado com base
no Regimento. A observação é procedente e fare
mos todo o esforço para obter imediatamente
essas sugestões que já se encontram com a Mesa.
O Trabalho que a Mesa da Constituinte tem é
compreensível. Há uma tarefa ingente de classifi
cação e distribuição desse material. Naturalmen
te, estas são as razões que levaram a Mesa, até
o momento, a não alcançar as Subcomissões
com as sugestões dos Constituintes e com subsí
dios das entidades ligadas à comunidade.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Costa
Ferreira.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Sr. Presidente, realmente a preocupação é co
mum a todos os componentes desta Subcorms
são. Creio que com as sugestões apresentadas
com a participação de juristas renomados que
virão à Subcomissão proferir palestras e confe
rências sobre a interpretação da legislação refe
rente aos direitos e garantias individuais, já tere
mos condições de iniciar os debates. Às vezes
a dificuldade maior, principalmente para quem
não estudou Direito,é a de começar elaborar pro
posições que realmente sejam fundamentadas no
Direito. Com a conferência dos juristas surgirá
o debate - e com o debate, praticamente as
luzes começarão a surgir - que facilitará muito
a interpretação das sugestões que haverão de
chegar a esta Subcomissão.

Acredito que também seria urgente o convite
aos juristas, para que compareçam logo à Comis
são a fim de entusiasmar seus integrantes, princi
palmente aqueles que ainda não têm grande vi
vência na interpretação jurídica.Seria de bom alvi
tre que se fizesse logo este convite, para saber
se podem ou não vir. Temos opções que pode
riam muito bem participar, ajudando-nos no li
miar desse trabalho que, acreditamos, será de
grande proveito para a Nação brasileira.

O SR. PRESIDENTE (AntônioMariz) - Exata
mente. V. Ex' tem razão. A Mesa fará os contatos
com a Comissão geral, discutirá nomes e, se me
permite uma sugestão, para que se verifiquetam
bém a possibilidade do comparecimento do Presi
dente do Conselho Federal da Ordem dos Advo
gados do Brasil. Seria uma alternativa à altura
do nome inicialmente citado. Hoje a Mesa fará
os contatos com a comissão geral para que o
convite,seja feitoe para que na terça-feira compa
reça um jurista de expressão, a fim de participar
conosco do debate do tema geral da Subcomis
são. Pari passo, dirigir-se-á à Mesa da Consti
tuinte na tentativa de apressar a distribuição das
sugestões, para que possamos iniciarefetivamen
te a discussão da matéria que é a causa primacial
dessa reunião - debate substantivo da matéria
constitucional.

Concedo a palavra à nobre Constituinte Lúcia
Vânia.

A SRA. CONSTITU[NTE LÚCIA vÂNIA - Sr.
Presidente, discordo em parte da proposta do
Constituinte Joaquim Haickel,quando manifesta
sua preocupação que esta Subcomissão comece
logo os trabalhos e mesmo delibere sem o quo
rum. Discordo desse ponto de vista porque acre
dito que temos que seguir o Regimento.

O SR. PRES[DENTE (Antônio Mariz) - Sem
dúvida alguma, seguiremos o Regimento.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAlCKEL
Não sei se me expressei bem. Não se trata de
deliberarmos sem o quorum regimental. É ape
nas nos reunirmos para discutir. Vamos supor
que nunca atinjamos o quorum regimental para
votações e deliberações. Em razão disso nunca
iremos discutir? Penso que se quatro, cinco ou
seis Constituintes estiverem interessados, deve
mos começar logo a discussão. A deliberação,
sim, é feita com o número regimental.

Aproveito a intervenção para sugerir à Mesa
que seja pedido ao PRODASEN material relativo
a Direitoe Garantias Individuais, como por exem
plo, constítulções de outros países, declarações
universais, declarações nacionais, documentos
que tenham sido encaminhados ao Senado, à
Cãmara, à Constituinte, para que possamos ter
um instrumental maior para trabalhar.

Uma outra sugestão é o convite ao Consultor
Jurídico do Ministério das 'Relações Exteriores,
o Dr. Antônio Augusto Cançado de Souza, para
aqui versar sobre matéria de DireitoPrivadoInter
nacional.

Estas são as minhas propostas.

O SR. PRESIDENTE (AntônioMariz) -As pro
postas de V. Ex' serão anotadas, e a Mesa agirá
no sentido de que possam ser implementadas.

Não havendo mais matéria em pauta, vou en
cerrar a sessão, convocando outra para as 9h30
min de amanhã:

Está encerrada a sessão.

ATADA4'REUNlÃ0

Aos quatorze dias do mês de abril de mil nove
centos e oitenta e sete, às dez horas e trinta minu
tos, na Sala D-2 do Anexo" da Cãmara dos Depu
tados, em Brasílía-Df', reuniu-se a Subcomissão
dos Direitos e Garantias Individuais sob a Presi
dência do Senhor ConstituinteAntonioMariz. Pre
sentes os Senhores Constituintes: Costa Ferreira,
João Menezes, José Mendonça de Morais, Lúcia
Vânia,Joaquim Haickel,Narciso Mendes, Antônio
Cãmara, Maguito Vílela e Darcy Pozza. Havendo
número regimental, Q Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos e solicitou a leitura da Ata
da reunião anterior que, após lida, foi aprovada
por unanimidade. O Senhor Presidente comuni
cou ao plenário o recebimento de mais 16 (dezes
seis) sugestões da Mesa da Constituinte e que
após distribuídas aos Senhores Constituintes e
apresentado o parecer de cada uma delas serão
discutidas e encaminhadas ao Senhor Relator da
Subcomissão para seu estudo e inseridas ou não
no relatório final. Falou, ainda, sobre a Ordem
do Dia das reuniões extraordinárias deste órgão
técnico que poderão ser realizadas aos sábados,
domingos e feriados, conforme prevê o Regimen
to da Constituinte. O Senhor Constituinte José
Mendonça de Morais sugeriu que as reuniões ex-
pela manhã e, se necessário, na parte da tarde.

O Senhor Presidente submeteu à deliberação do
plenário a sugestão para que as reuniões extraor
dinárias fossem realizadas aos sábados na parte
da manhã e da tarde. Aprovada unanimemente.
A Senhora Constituinte Lúcia Vânia sugere que
seja convidado um representante da Associação
de Pessoas Deficientes e a Dra. Armida Mioto,
Professora de Direito Penitenciário. da Universi
dade de Brasília, para participarem de Audiência

Pública.ORDEMDO DIA: 1) Sugestão do Consti
tuinte Salim Curíato, distribuída ao Constituinte
Costa Ferreira para relatar, preliminarmente, s0

bre "Aproveitamento de candidatos aprovados
em concurso público", com parecerfavorável. Em
discussão, usaram da palavra os Constituintes:
Antônio Câmara, Darcy Pozza, Narciso Mendes
e Lúcia Vânia. Em votação. Sugestão aprovada.
O Senhor Presidente encaminhará a matéria ao
Senhor Relator. Os presentes foram convocados
para uma reunião amanhã, quarta-feira, às nove
horas e trinta minutos. Nada mais havendo a tra
tar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, às
onze horas e trinta minutos, cujo teor será publi
cado, na íntegra, no Diáno da Assembléia Nacio
nal Constituinte. E, para constar, eu A1lia Tobias,
Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente. - ConstituinteAntônio Mariz, Presidente.

O SR.PRES[DENTE (AntonioMariz) - Declaro
• aberta a sessão. Passa-se à leitura e discussão

da ata da sessão anterior.

(É lida e aprovada a ata da reunião ante
dor)

O SR. PRES[DENTE (Antonio Mariz) - Srs.
Constituintes, a Presidência recebeu da Mesa da
Assembléia Nacional Constituinte várias suges
tões, que estão sendo distribuídas também aos
membros desta Subcomissão, para relatar, nos
termos de entendimentos que têm sido feitospela
Presidência junto a cada um dos Srs. Constituin
tes. São quatorze as sugestões já distnbuídas. Os
Srs. Constituintes terão acesso, naturalmente, à
totalidade dessas propostas, embora a cada um
se destine matéria específica para discussão, de
bate e votação no plenário desta Subcomissão.
Nos termos destes entendimentos preliminares,
a discussão, o debate e a votação têm como obje
tivooferecer subsídios ao Sr. Relatorpara a estru
turação de seu anteprojeto, o que se dará ao final
do prazo de trinta dias, como lhe defere o Regi
mento. As sugestões porventura aprovadas no
plenário passam a constituir sugestões da Subco
missão ao Relator, não obstante esta deliberação
não vincule o Relator à sua adoção no parecer
que trará à análise posterior da Subcomissão. Esta
discussão constitui um roteiro para a elaboração
do Relator, evidentemente, o Sr. Relator terá, a
partir da discussão e do voto, a antevisão das
posições da Subcomissão em face das matérias
submetidas ao Plenário.É este o sentido da distri
buição das sugestões dos pareceres dos Srs.
Constituintes, tudo isso visando a disciplinar e
sistematizar a discussão em nossa Subcomissão.

Na Ordem do Dia de hoje está justamente esta
formalização da entrega das sugestões aos Srs.
Constituintes: a distribuição da legislação cornen
tada - nacional e de outros países - consti
tuições de dezenove países, com temas da Subco
missão, para permitir o estudo do Direitocompa
rado, naturalmente, e também uma sugestão para
as reuniões normais selam realizadas no período
da noite, bem como aos sábados, e domingos,
conforme disposto no Regimento. A medida que
se intensificarem os trabalhos da Subcomissão,
poderemos fazer reuniões aos sábados e domin
gos à noite.

O SR.CON$TITU[NTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Permita-me Sr. Presidente. Com refe-
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rência à realização de reuniões aos sábados, e
domingos, gostaria que estabelecessemos reu
niões aos sábados, se possível não à noite, mas
à tarde. Depois de excesso de trabalho durante
a semana, os Srs. Constituintes, bem como os
funcionários, deveriam descansar aos sábados à
noite e aos domingos, a fim de que pudéssemos
ter uma semana de trabalho, proveitosa. Se acu
mularmos muito o trabalho, haverá menos rendi
mento do que se guardarmos o descanso no sá
bado à noite e no domingo o dia todo. É impor
tante produzirmos muito durante a semana, mas
o excesso de trabalho prejudicará a qualidade na
semana seguinte.

Coloco, então, à consideração de nossos com
panheiros e desta Presidência a sugestão de nos
reunirmos sábados à tarde e à noite, contanto
que, tivéssemos tempo livrepara o merecido des
canso e a reconquista das forças perdidas durante
a semana.

o SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Talvez
pudéssemos adotar um calendário que incluisse
o sábado pela manhã para essas reuniões e even
tualmente realizaríamos sessões extraordinária no
domingo, em função da necessidade do desen
volvimento dos trabalhos da Comissão. Acho que,
em princípio, conforme sugestão do Constituinte
José Mendonça de Morais, as reuniões deveriam
ser aos sábados pela manhã, podendo estender
se à tarde.

Em discussão este item. Se algum Sr. consti
tuinte desejar apreciar o tema, que o faça.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
As argumentações do Constituinte José Mendon
ça de Morais são procedentes. Mas não sei até
que ponto daremos conta dessa tão grande res
ponsabilidade, já que fazemos parte de uma sub
comissão como titular e de outra como suplente.
Agora, por exemplo, preciso estar em duas reu
niões. Lá sou suplente e aqui titular. O que se
verifica,entretanto, é que a maior parte dos mem
bros titulares não está presente e os suplentes
praticamente figuram como titulares, em suas au
sências. Observo que se porventura recebermos
a incumbência de relatar alguma proposição so
freremos uma série de limitações, como, por
exemplo, no que se refere ao plenário, pela ma
nhã. Muitas reuniões acabam por coincidir, dei
xando-nos quase sem tempo para abrir um livro
- e acredito que aqui não haja nenhum auto
didata.

A idéia de S. Ex" é muito boa, talvez até ideal,
mas, tendo em vista esses prazos se esgotarem
rapidamente, não sei o que poderíamos fazer.De
vemos entrar diretamente no assunto e ver o que
se pode fazer. Com reuniões aos sábados, o dia
todo, o domingo deveria destinar-se ao descanso,
em virtude de estarmos praticamente esgotados,
inclusive os pr6prios funcionários, que já estão
nessa lida, aqui, há muito tempo. Fico sem saber
se aproveitaríamos o sábado e o domingo pela
nanhã. Uma sugestão já apresentei ao Secretário
e ti submeto agora, à Presidência: que, à propor
ção que forem chegando, proposições sejam lidas
na secretaria, que imediatamente tiraria cópias
xerox não apenas das sugestões mas também
de toda a legislação referente ao assunto. Por
exemplo, relatei sobre concurso público. Li tudo
sobre este assunto na Constituição, mas não tive
tempo de ler os comentários. Se vou relatar hoje,

não há problema. Mas necessitamos de mais res
paldo, de mais disponibilidade de tempo para es
tudar os ternas.

Então, deixo uma sugestão e uma indagação.
A sugestão é no sentido de que o Sr. Presidente
providenciasse essa legislaçãOe a distribuisse aos
membros da subcomissão, o que facilitará nosso
trabalho, já que ela vem sintetizada, é\Íudando o
raciocínio. E a indagação visa saber dos Srs.
Constituintes qual a melhor opção para n6s: seria
o sábado, o dia todo, com descanso no domingo?
Estarei de acordo com a maioria.

o SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
a palavra o nobre Constituinte José Mendonça
de Morais.

o SR.CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Gostaria de dizer ao Constituinte que
o período dos sábado à tarde e dos domingos
propiciaria exatamente o tempo necessário para
estudarmos, refletirmos e formarmos nossas con
vicções. Ninguém constroí uma convicção num
debate ininterrupto. A convicção é fruto de refle
xão, depois de se ouvirem diversas opiniões. Esta,
a minha sugestão. Um dia de descanso é sagrado,
já que o corpo humano não agüenta, não é má
quina ou metal, precisa de descanso, não é um
material que resista à pressão contínua. Aqueles
que irão trabalhar nesta Constituinte não são os
100% dos Constituintes eleitos, mas talvez 50 ou
60% deles. Estes é que carregarão todas as pe
dras. Por isso, é necessário esse descanso, para
produzirmos mais e também para termos um mo
mento de reflexão e convencimento, a fim de
podermos defender nossas teses.

O SR. PRESIDENTE(AntônioMariz) - As con
siderações do Deputado Costa Ferreira de certa
forn;a coincidem com a proposta do Deputado
Jose Mendonça de Morais. Desta forma, poderia
mos aceitar como estabelecido que a Subcorms
são se reuniria aos sábados pela manhã, podendo
estender seus trabalhos pela tarde, em função
da pauta, e só extraordinariamente marcaríamos
reunião para os domingos, dias santos e feriados,
sempre visando à celeridade com que as suges
tões devam ser apreciadas pela Subcomissão.

Quanto à questão suscitada pelo Constituinte
Costa ferreira, a propósito da assistência que de
va ter o Constituinte na elaboração dos seus estu
dos e dos seus pareceres, a Mesa informa que,
como de resto, é do conhecimento da Subco
misão, a Assessoria Legislativa da Câmara está
à disposição dos Srs. Constituintes para esse tra
balho de assessoramento. E anotará a sugestão
de que se providencie, na medida do possível,
"! legislação pertinente às sugestões em análise.
E tarefa ingente, considerando-se reduzido o nú
mero de funcionários da Subcomissão, mas a
Mesa fará esforços no sentido de propiciar aos
Srs. Constituintes todo o material que for possível
coletar para a elaboração desses pareceres. É,
aliás, o que vem fazendo ao distribuir aos Srs.
Constituintes cópias de constituições de países
estrangeiros, permitindo, desta forma, o estudo
do Direito comparado, essencial nesta fase de
elaboração constitucional.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Com relação à Assessoria Legislativa,está sobre
carregada. P-ara lá enviei um trabalho em que
deveria ser feita uma pequena correção, e a res-

posta foi que não havia a menor condição, devido
ao grande número de pedidos. Vamos, portanto,
supor que recebamos um trabalho hoje para rela
tar e dar o parecer amanhã. Ficará completa
mente defasado. Não que eles não queiram, mas
porque todos os Constituintes estão mandando
seus trabalhos para lá, causando, assim, uma so
brecarga. Mesmo que houvesse em cada Subco
missão, o que seria impossível uma pessoa para
fazer este trabalho, não daria conta. Assim, POI(
exemplo, se o assunto disser respeito a concurso
público, que V. Ex' mande buscar na Biblioteca
todo o material disponível a respeito do assunto
a fim de ser anexado à proposição. Isto facilitará
nosso estudo e pesquisa e também o trabalho
da Assessoria Legislativa,que não tem como aten
der a todos. Solicitei um trabalho lá há quase
quinze dias e ainda não conseguiram entregá-lo.

Então, é importante que tenhamos, como disse
o Sr. Presidente, constituições estrangeiras para
fazer um trabalho comparado. Contudo, às vezes,
um ou outro estudo não vem acompanhado da
legislação pertinente. Não estou criticando, por
que acho, inclusive,que o trabalho da Presidência
está excelente, com muita segurança nas deci
sões. E é deste trabalho de conc6rdia que surgirá
o maior benefício para toda a Nação. Quero, aliás,
parabenizar a Presidência pelo seu trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Muito
obrigado, Deputado Costa Ferreira. A Presidência
levará em conta as ponderações de V. Ex', consi
derando, contudo, que, por ser mais prático, deve
rá caber ao Constituinte a tarefa de obter esses
subsídios e não aos órgãos administrativos da
Subcomissão, já congestionados pelo volume de
trabalho, tão natural nas atuais círcunstêncías.
Não obstante, a Mesa não se recusa a instar os
servidores da Subcomissão, bem como a direção
da Assessoria Legislativa e de todos os órgãos
vinculados à Câmara que costumam subsidiar
o trabalho parlamentar, a que contribuam para
o bom êxito da tarefa dos Srs. Constituintes, em
sua missão de relatar as sugestões destinadas
a esta Subcomissão.

A Mesa, por outro lado, persiste nos contatos
com as entidades que porventura desejam ser
ouvidas pela Subcomissão. Algumas audiências
já estão praticamente determinadas, com as datas
fixadas, com entidades ou personalidades que,
por seu saber jurídico ou por sua experiência pro
fissional,possam ser úteis à discussão nesta Sub
comissão. Assim, a Associação dos Atores do Rio
de Janeiro, através do Sr. José Jorge Lopes Ma
chado, será ouvida no dia 28 do corrente, a fim
de discutir o direito autoral. Do mesmo modo,
o Sindicato dos Escritores do Riode Janeiro, atra
vés do escritor José Louzeiro,no mesmo dia deve
rá comparecer a esta Subcomissão.

O SR.CONSrrrUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente, poderia V. Ex', por gen
tileza, fornecer-nos uma pauta dessas audiências
a fim de prepararmos nossa agenda?

O SR. PRESIDeNTE (Antonio Mariz) - Pois
não. Isto será 'ieito através da Secretaria da Mesa.
Esta~informações serão repassadas aos Srs.
Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Se possível, hoje.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - No dia
29 de abril, o Presidente do Conselho Federal
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da Ordem dos Advogados do Brasil, advogado
Márcio Tomás Bastos, estará também na Subco
missão para discorrer e debater sobre os direitos
e garantias individuais. No mesmo dia, o Consul
tor-Gerai do Ministério das Relações Exteriores,
Prof. Antônio Augusto Cançado Trindade, falará
sobre os direitos e garantias individuais no plano
internacional. O Conselho Nacional dos Direitos
da Mulher pronunciar-se-á, segundo previsão da
Mesa, no dia 23 de abril, sobre o mesmo tema:
"Direitos e Garantias Individuais". Órgãos como
a UNESCO, a CGT, a Comissão de Justiça e Paz,
de São Paulo, a CNBB,a Organização das Nações
Unidas, o Grupo União e Consciência Negra ainda
não consumaram os entendimentos para que se
estabeleçam as datas dessas audiências públicas.

A SI"" secretária me chamou a atenção para
a disponibilidade da pesquisa por assunto que
consta do banco de dados, com sugestões à As
sembléia Nacional Constituinte apresentadas por
cidadãos brasileiros. Durante certo período o Con
gresso Nacional esteve aberto às sugestões de
toda a sociedade, e milhares delas foram endere
çadas à Mesa do Congresso, sendo depois siste
matizados pelo PRODASEN.Esses dados já estão

,disponíveis na Subomissão e poderão ser repas
sados aos Srs. Constituintes que por eles se inte
ressarem. Trata-se de uma manifestação espon
tânea, popular, sobre os mais diversos aspectos
da Constituição.

Com a palavra a Constituinte Lúcia Vânia.

A SRA. CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Sr.
Presidente, gostaria de saber se poderíamos ouvir
também a Associação dos Deficientes, os quais
têm cidadania pela metade, e alguém com espe
ciaização em Direito Penitenciário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Pois
não. As sugestões de V. Ex" serão anotadas. Se
algum Sr. Constituinte quiser manifestar-se sobre
o assunto, a palavra está facultada. (Pausa.) Tenta
remos, assim, atender às sugestões da SI"" Consti
tuinte Lúcia Vânia.

ASRA.CONSTITUINTELÚCIAVÂNIA-Quem
sabe sugeriríamos o nome da DI"" Anita Mioto,
para falar sobre Direito Penitendário?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Pois
não.

A SRA. CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Ela
é de Brasilia mesmo, professora da UnB. Poderei
oferecer seu currículo na próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Obri
gado a V. Ex'.

Esta é a pauta da reunião de hoje, que se destina
igualmente ao debate das sugestões já recebidas.
Se algum dos Srs, Constituintes estiver apto a
relatar qualquer das sugestões, a Comissão dis
põe-se a ouvi-lo desde já. (Pausa.)

Há informação de que o Constituinte Costa Fer
reira já teria pronto o parecer sobre a sugestão
distribuída a S. Ex'

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERRElRA
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, membros desta
Subcomissão, recebemos aqui, para relatar, a pro
posta do Constituinte Salim Curiati, sobre inclu
são, no texto constitucional, do seguinte:

"Fica assegurado aos candidatos aprova
dos em concurso público o direito a imediata

nomeação para as vagas previstas no edital
de concurso."

E a justifica em seguida.

Analisamos sinteticamente seu trabalho e acha
mos que a proposição do Constituinte ficou um
tanto prejudicada, pois na atual Constituição esse
direito já está garantido. Na próxima, a lei não
retroagirá para prejudicar direito adquirido. Prati
camente, portanto fica sem sentido.

Naturalmente, a preocupação do Constituinte
é importante, necessária, e procede. Entretanto,
fizemos aqui um ligeiro comentário, inclusive ale
gando que na atual Constituição o prazo para
a validade do concurso é de quatro anos. É claro
que, se há concursados agora sendo chamados
de acordo com a necessidade, até a promulgação
da nova Constituição não sofrerão nenhum prejuí
zo. A não ser que o prazo se extinga e o concurso
perca a validade. Assim, colocamos aqui, aprovei
tando o raciocínio do ilustre Constituinte, para
ser refletido:

"Fica assegurado aos aprovados em con
cursos públicos anteriormente realizados o
direito de serem chamados a ocupar seus
cargos na vigência do prazo determinado pa
ra o concurso público."

Quer dizer, anteriormente esse direito já era
assegurado para essas pessoas; dentro do prazo
previsto na nova lei - dois, quatro ou seis anos
- de acordo com a necessidade, é assegurado.
Se forem chamados no prazo, ótimo. Caso contrá
rio, que fazer?

Fizemos um pequeno comentário, aqui anexa
do, para ser debatido. Não sei qual a opinião dos
colegas, mas acho que deveríamos debatê-lo. Po
de ser que eu me tenha fixado num posiciona
mento completamente diferenciado do dos com
panheiros. Então, gostaria de saber se nossa su
gestão procede.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)-Se bem
entendi, V.Ex" conclui que a redação...

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Tem de ser outra.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - ... teria
de ser outra que talvez a vigente, que, de certa
forma, reproduz a de Constituições anteriores, se
ria mais adequada do que a forma inovadora pro
posta.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Sim, porque S. Ex"diz...

"Fica assegurado aos candidatos aprova
dos em concurso público o direito à imediata
nomeação p~a as vagas previstas no edital
do concurso ...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- A ques
tão está em discussão. Parece-me que V. Ex"tem
razão. De fato, o preceito proposto seria óbvio,
já que justamente se realizam concursos com vis
tas ao preenchimento de vagas pré-existentes no
serviço público. Compreendo até a inspiração da
proposta. Vejam V. Ex"": os concursos realizados
no Brasil submetem os aprovados ao martírio de
aguardar, por longos períodos, uma convocação,
que muitas vezes não ocorre, até à expiração da
validade do próprio concurso. A intenção certa
mente seria a de dar eficácia aos concursos, que
traduzem o princípio de que o acesso ao serviço

público deve dar-se pelo merecimento e não por
qualquer outra inspiração ou razão. O mérito seria
o elemento defmidor de uma ordem democrática.

A matéria está em discussão. Os Srs. Consti
tuintes que quiserem manifestar-se poderão fazê
lo. (Pausa.) Com a palavra o Constituinte Antônio
Câmara, do Rio Grande do Norte.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO CÂMARA
Sr. Presidente, é bem verdade que não me apro
fundei nesta matéria, mas também é verdade que
todas as Constituições asseguram a nomeação
aos aprovados em concurso. Tenho a impressão
de que o espírito que norteou a propositura do
Constituinte é o de que os aprovados em concur
sos sejam chamados imediatamente.É para evitar
esse martírio que a Presidência acaba de relatar.
Submete-se o candidato a concurso público 
geralmente há número limitado de vagas - e
ele fica esperando, por quatro anos ou mais, a
nomeação.

Minha impressão é de que S. Ex"quis expressar
esta condição, de o concursado ser chamado
imediatamente. Se existirem cinqüenta vagas, se
rá feito concurso para o preenchimento desse
número de vagas, e os pnmeiros cinqüenta apro
vados serão nomeados.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - V. Ex" me
permite um aparte?

O SR. CONSTITUINTEANTÓNIO CÂMARA
Com prazer, nobre Constituinte.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza)-É exatamen
te o que se deduz da proposta do Constituinte
Salim Curiati. Independentemente do número de
vagas, todos teriam nomeação e aproveitamento
imediato. Mas isso me parece impraticável e imo
possível. Assim sendo, não vejo muita eficácia
ou eficiência nessa proposição. Penso que, real
mente, ela pode criar problemas para a adminis
tração pública. Este é o espírito: que todos os
aprovados sejam aproveitados, independente
mente do número de vagas. Mas isso não pode
acontecer, no meu entendimento.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIOCÂMARA
Já entendi o contrário. Se for como o nobre Cons
tituinte está pensando, é uma loucura, uma provi
dência impossível, totalmente impraticável. Ameu
ver, ele teve a intenção de que fossem chamados
imediatamente os que pudessem ser aproveita
dos dentro daquele número de vagas preflxadas,
evitando a espera de longos quatro anos, como
está previsto em diversas Constituições.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Mas isso
é o óbvio, meu caro Constituinte.

O SR. CONSTITUINTEANTÓNIOCÂMARA
Se for esse o pensamento de V.Ex', a providência
é totalmente impraticável.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Na ver
dade, se V. Ex" me permitem - quebrando, de
certa forma, a norma de que a Presidência preside
e não interfere - talvez se pudesse imaginar uma
maneira de dar eficácia a esses concursos, estabe
lecendo - quem sabe? - a responsabilidade
da autoridade administrativa, caso feito o con
curso, não se utilizassem seus resultados ou até
se recorresse a artifícios de experiência para
preencher as vagas, sem respeito ao concurso.
É isso que a prática administrativa no País tem
revelado.
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o SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Mas, neste
caso, há um descumprimento da lei, pelo não
aproveitamento dos candidatos aprovados.

O SR. PRESIDEl'ITE (Antonio Mariz) - N. nós
entraríamos na faixa das garantias. Por isso, esta
mos discutindo direitos e garantias. Então, que
a lei não exprima a simples promessa de direitos,
a simples intenção de cumprir um direito, mas
que garanta o exercício desse direito.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, verifica-se aqui
a preocupação do Constituinte com o martirio
daqueles que se inscrevem em concursos públi
cos. Há, entretanto, uma série de fatores que ím
pedem a chamada imediata do candidato apro
vado. Ao longo da história dos concursos públi
cos, o que se verifica é que os aprovados vão
sendo chamados, gradativamente, de acordo
com o orçamento da União, de acordo com o
suporte econômico destinado àquela providência.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - V. Ex"
tem razão. Um aspecto que talvez valesse a pena
ser examinado - e que seria inovador - é o
,de dar aos concursos o caráter c1assificatório que
já se atribuiu aos vestibulares por exemplo. Aclas
sificação poderia estabelecer um vinculo entre o
reconhecimento da aprovação e o preenchimento
das vagas, não obstante deva-se levar em conta
que a aprovação em concurso, mesmo quando
não redunde em aproveitamento no serviço públi
co, constitui título para outros concursos, título
que se insere nos currículos das pessoas que se
submetem às provas. Seria a conciliação desses
vários interesses: de um lado, a eficiência do servi
ço público, que deve realizaro concurso e utilizar
011 resultados deste para o preenchimento das
wgas; de outro, a eliminação dessa angústia, des
sa expectativa interminável, muitas vezes frustran
te, dos que, aprovados, jamais são convocados.
Tudo isso ocorre exatamente porque as aprova
ções jamais coincidem com o número de vagas,
ultrapassando-o, geralmente com larga margem.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
A partir do peso mlnimo para aprovação - geral
mente, cinqüenta pontos - de cinqüenta e um
até cem são aprovados muitos candidatos. Come
ça para eles, então, desde a data da publicação
do resultado no Dilirio Ofidal, uma expectativa
de veracidade, o que, às vezes, não acontece. Os
concursos freqüentemente são prorrogados, e,
mesmo assim, o aproveítamento nunca chega
a atingir sequer metade dos aprovados.

Como bem ressaltou o Sr. Presidente, seria
ideal que se adotasse um critério segundo o qual
o número de aprovados coincidisse com o núme
ro de vagas oferecidas, fazendo-se novos concur
sos à medida que fossem surgindo novas vagas.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Está
em discussão o parecer do Constituinte Costa
Ferreira.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCÂMAAA
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
a palavra o Constituinte Antônio Câmara.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCÂMARA
Sr. Presidente, parece-me que a Secretana da Ad
ministração Pública da Presidência da República
já está adotando esse método. Trarei, possível-

nente na próxima semana, essas instruções, mas,
se não estou enganado, já foi utilizado recente
mente esse método a que o companheiro Consti
tuinte há pouco se referiu.

o SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
:l palavra o Constituinte Narciso Mendes.

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, minha ínterpre
:ação é a de que a proposta do Constituinte Salim
:uriati está perfeitamente correta. O arrazoado
feito pêlo Constit'..!i!1t~ Costa Ferreira, na sua últi
ma intervenção, veio retificar exatamente o que
dizS. Ex"

Recordo-me de que, quando participava do ves
tibular, em 1967, os aprovados não seriam aque
les que obtivessem notas superiores a quatro, cin
co ou oito e, sim, aqueles que tivessem as notas
maiores, dentro do número de vagas disponíveis.
É exatamente o que acontece aqui:

"Fica assegurado aos candidatos aprovados
em concurso público o direito à imediata nomea
ção para as vagas previstas no edital do con
curso."

Uma determinada repartição pública, em editai,
deve ser obrigada a informar o número de vagas
disponíveis. Prevendo o edital o número de vinte
e cinco vagas, por exemplo, serão aprovados
aqueles que obtiverem as vinte e cinco maiores
notas.

Portanto, na minha interpretação, o texto está
correto. V. Ex" acaba de retificá-lo exatamente
com sua última explicação.

O SR.PRESIDENTE(AntonioMariz) - A maté
ria continua em discussão.

Consulto o Constituinte Costa Ferreira se con
corda com o argumento do Constituinte Narciso
Mendes. Nessa hipótese, teríamos um parecer fa
vorável à sugestão, ao que parece.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Concordo. Não há problema algum, desde que
do editai conste o número de vagas e a classifi
cação. De posse desses dados, os aprovados que
não preencherem aquelas condições saberão que
não foram classificados, como ocorre no vesti
bular. Passou, mas não foi classificado. A não
ser que alguém morra ou desista, o classificado
logo em seguida assume, e assim por diante. Se
o número de vagas também não for atingido,
serão incluídos os que se seguirem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Seria
importante a ressalva de que tais aprovações, em
bora não classífícatórias, constituiriam título para
outros concursos do mesmo gênero.

Com a palavra a Constituinte Lúcia Vânia, do
PMDBde Goiás.

A SRA. CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Sr.
Presidente, não sou jurista, mas algo me preo
cupa. Parece-me que um concurso público tem
a validade de quatro anos, sendo o aproveita
mento feito de forma gradativa. Acredito que no
edital deveria ser estabelecido que em determi
nado período seriam aproveitadas tantas pessoas.
Se todos são aprovados, ou se o concurso tem
a validade de quatro anos, o órgão teria de chamar
todos aqueles que foram aprovados até o preen
chimento do número de vagas. Então, não vejo
como poderia ficar desta forma sem que esse
direito fosse assegurado.

o SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Muito bem, nobre Constituinte. No caso, desapa
receria esse prazo longo, porque já estaria deter
minado o número de vagas a serem ocupadas
imediatamente. Vamos supor: a União precisa de
cem servidores. Então, ...

A SRA.CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Mas,
e o custo desse concurso? Temos de levar em
corra o fato de que, para se fazer um concurso,
há necessídede de serem gastos recursos. Penso
que deveríamos nos aprofundar um pouco mais
no assunto.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
A proposta de S. S' é justamente para evitar essa
via CI1Icis porque o concursado passa. Esgota-se
o tempo de validade do concurso, ele não é cha
mado e fica naquela ilusão, naquela expectativa.
Já que estamos concordando com a preocupa
ção de S. S' e procurando dar nova feição à sua
sugestão, acho que seu desejo é o seguinte: que
não se faça aprovação além do número de vagas;
que no editai não conste que acima do número
das vagas existentes haverá aprovação. Se são
necessárias quarenta pessoas, então, não se de
vem aprovar duzentas. São classificados e chama
dos imediatamente os quarenta aprovados, no
prazo previsto no edital.

A SRA.CONSmUINTE LÚCIA vÂNIA - Con
cordo com o importante aspecto enfocado pelo
nobre Constituinte. Entretanto, acredito que te
nhamos de aprofundar-nos em outros pontos, pa
ra que a proposta tenha melhor argumentação.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Não, no outro caso também já argumentamos.
Trata-se, justamente, do longo prazo de validade
de concurso, anteriormente de dois anos, atual
mente de quatro, dando chance justamente àque
les que fizeramconcurso e que deveriam ser cha
mados logo por haverem obtido notas melhores.
Estamos garantindo a oportunidade àqules que
passaram e que estão à mercê de serem chama
dos de acordo com as possibilidades do Orça
mento da União e de uma série de outros proble
mas que dificultam a sua convocação naquele
exercício. Vamos supor que nesses dois anos
os recursos só dêem para tanto. Logo, será incluí
da no Orçamento da União para o ano seguinte
a necessária dotação. Dar-se-á oportunidade a
outros concursados nos dois anos seguintes. Te
remos de fazer uma opção: ou serem chamados
imediatamente os aprovados, com número deter
minado, ou, então, deixar de lado essa determi
nação, permanecendo o prazo de quatro anos
de validade do concurso, dando-se oportunidade
não só àqueles melhor classificados e que serão
chamados imediatamente, mas, igualmente, aos
outros classificados a seguir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- O que
parece essencial e que decorre da discussão é
que o acesso ao serviço público se faça por con
curso, assegurando, assim, o mérito como razão
de ingresso no serviço do Estado. Toda a matéria
acessória sobre as formalidades do concurso pú
blico poderá perfeitamente ser disciplinada opor
tunamente em legislação ordinária. O que ressalta
do debate é a essencialidade do concurso público,
sobre tudo sua seriedade, criando algum vinculo
entre o ato de fazer o concurso e o ato de preen
cher as vagas, sem deixar margem a qualquer
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subterfúgio que permita ao administrador fugir
aos resultados da classificação, como vem ocor
rendo no País, em todos os níveis da adminis
tração.

O SR. CONSmUINTE COSTA FERREIRA
Aqui se fala nos requisitos estabelecidos em lei.
Acho que no outro dispositivo também temos
a mesma coisa. Temos de disciplinar essa situa
ção.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Estão
em votação a sugestão e o parecer do Consti
tuainte Costa Ferreira, com as emendas propostas
verbalmente pelos vários Senhores Constituintes.
Os que estiverem de acordo permaneçam como
se encontram. (Pausa) Aprovados.

A SRA. CON5mUINTE LÚCIA vÂNIA - Sr.
Presidente, a matéria teria de ser aprovada nesta
sessão? Não nos poderíamos aprofundar um pou
co mais na sua redação?

O SR. PRESIDENTE(AntonioMariz) - Na ver
dade, na visão da Presidência, tudo o que foi dito
nesta discussão constitui integralmente a contri
buição do Plenário ao Sr. Relator.As deliberações
aqui tomadas não têm o poder de vincular o ante
projeto, mas apenas de fazer da proposta uma
sugestão da Subcomissão ao seu Relator. O
Constituinte terá sempre a oportunidade, uma vez
apresentado o anteprojeto e no prazo de cinco
dias subseqüentes, de emendá-lo. Portanto, qual
quer divergência na respectiva formulação poderá
ser alvo de iniciativaconstituinte em seguida. Con
sulto os Senhores Constituintes sobre se há algu
ma outra matéria pronta para a discussão.

Com a palavra o Sr. Relator, Constituinte Darcy
Pozza, do PDS do Rio Grande do Sul.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Consultaria
V. Ex", Sr. Presidente, sobre a possibilidade de
serem requisitados alguns assessores legislativos,
para auxiliarem a Subcomissão, o próprio traba
lho de seleção das propostas e até mesmo a aná
lise do próprio anteprojeto que pretendemos co
meçar a elaborar. Isto porque, com um saber jurí
dico maior, realmente poderíamos apresentar um
bom trabalho à Subcomissão. Acredito que assim
teremos algo mais aprimorado, para que real
mente possamos empenhar-nos desde já na ela
boração de um anteprojeto concreto, indepen
dentemente, é obvio, das alterações que possam
vir a surgir. Acredito que o ideal seria isto ser
feito após concluída a distribuição das propostas,
mas se fosse feito antes, ficaria bem melhor para
a Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - A pro
posta de V.EX'é pertinente. Na verdade, à Subco
missão cabe pronunciar-se sobre o mérito das
proposições, sobre o aspecto substantivo das su
gestões que para aqui vierem. Mas há todo um
trabalho lateral de classificação, sistematização e
organização dessas matérias, o gue demanda
imenso esforço físico e intelectual. E perfeitamen
te natural que o Relator disponha dessa asses
soria, desse corpo de especialistas, que dê forma
às decisões políticas adotadas na Subcomissão.
Da mesma maneira, quanto à questão da técnica
legislativae da formulação das decisões, pode-se
perfeitamente contar com a assistência de espe
cialistas. A Presidência enviará ofício à Mesa da
Constituinte, consubstanciando sua proposta, no
sentido de que sejam postos à disposição desta

Subcomissão assessores especializados, a fim de
que V. Ex" tenha os instrumentos imprescindíveis
à elaboração do anteprojeto, garantindo trata
mento adequado a todas as sugestões subme
tidas à nossa apreciação. V. Ex" será atendido.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Muito obri-
gado a V. Ex' .

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Conti
nua em discussão a matéria. Estão em apreciação
as sugestões distribuídas. Se algum dos Srs.
Constituintes desejar discutir qualquer uma delas,
a palavra está facultada.

A SR~ CONSmUINTE LÚCIA VÂNIA-Sr. Pre
sidente, não entendi as palavras do Sr. Relator.
Ele ofereceria à Subcomissão um anteprojeto, pa
ra que o debatêssemos?

O SR. PRESIDENTE (AntonioMariz)- Exata
mente. Nos termos do Regimento da Assembléia
Nacional Constituinte, os Relatores das Subco
missões têm o prazo de trinta dias para apresen
tarem um anteprojeto relativoà matéria específica
da Subcomissão - no caso, a dos Direitos e
Garantias Individuais.

A SRA. CONSmUINTE LÚCIA vÂNIA - Isto
não seria feito após os debates da matéria aqui?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Exata
mente. É o que estamos fazendo. Esses debates
constituem a matéria-prima do anteprojeto a ser
elaborado pelo Sr. Relator.

A SRA. CONSmUlNTE LÚCIA vÂNIA - Mas
esse anteprojeto seria assentado no que foi discu
tido aqui?

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Exato,
mas sem que essas nossas deliberações consti
tuam decisão definitiva, porque esta será tomada
justamente a partir da discussão de um texto pro
posto, que é o anteprojeto. Esse anteprojeto será
submetido a emendas. Após os trinta dias, o Rela
tor apresentará o anteprojeto. Abre-se, em segui
da, um prazo de cinco dias para emendas. Apartir
daí, as deliberações são conclusivas. Durante essa
fase, o que se acordou na Subcomissão foi que
a discussão e as votações constituiriam um rotei
ro, rumo à elaboração do anteprojeto, sem que
forçosamente esses resultados vinculem o Rela
tor. Naturalmente, se o Relator fizesse propostas,
conhecendo de antemão as posições da Subco
missão e delas divergindo, ele certamente se ex
poria à inconveniência de ver seu trabalho rejeita
do. Por isso, embora não se estabeleça um vínculo
entre as deliberções a que estamos procedendo,
que são, antes, discussões e debates do que pro
priamente deliberações, tais tomadas de posição
devem constituir a estrutura, o arcabouço do que
venha a ser o parecer do Relator.

ASRA. CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Muito
obrigada a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Srs.
Constituintes, não havendo mais matéria na pau
ta, encerro esta sessão e convoco outra reunião
para amanhã, às 9h30min.

ATA DA5' REUNIÃO

Às dez horas e trinta minutos do dia quinze
de abril de mil novecentos e oitenta e sete, na
Sala D-2 do Anexo ll da Câmara dos Deputados,

em Brasília-DF,reuniu-se a Subcomissão dos Di
reitos e Garantias Individuais sob a Presidência
do Senhor Constituinte Antonio Mariz. Presentes
os Senhores Constituintes: Darcy Pozza, Narciso
Mendes, Maguito Vilela, Lúcia Vânia, José Men
donça de Morais e Eliel Rodrigues. Havendo nú
mero regimental o Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos e solicitou a leitura da ata
da reunião anterior que, após lida, foi aprovada
por unanimidade. EXPEDIENTE: O Senhor Presi
dente comunicou ao plenário o recebimento dos
seguintes expedientes: 1) telegrama do Senhor
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte,
Constituinte UlyssesGuimarães, solicitando a pre
sença dos Senhores Constituintes à homenagem
que será prestada ao saudoso estadista Tancredo
Neves, no Plenário da Casa, às quinze horas e
trinta minutos do dia vinte e um de abril, data
do transcurso de sua morte; 2) documento elabo
rado pela Comissão Permanente "Informática e
Constituinte" da União Brasileira de Informática
Pública - UBIP, como subsídio para este órgão
técnico específico; 3) documento, como subsídio,
da Universidade Federal de Santa Catarina, Pró
Reitoria de Assistência à Comunidade Universi
tária, elaborada pelo povo catarinense, oriundo
da vontade de cento e noventa e nove municípios
do Estado. ORDEMDO DIA: recebimento de su
gestões: 1) do Constituinte lram Saraiva, número
586-0, sobre a maioridade do homem e da mu
lher; 2) do Constituinte Nelson Carneiro, número
507-0, especificando igualdade perante a lei; 3)
do ConstituinteJamil Haddad, número 607-6, so
bre direito de manifestação em lugares abertos
ou públicos, sem necessidade de autorização; 4)
do Constituinte Jamil Haddad, número 606-8, s0

bre a inviolabilidade de registros cadastrais pes
soais; 5) do Constituinte Jamil Haddad, número
601-7, proibindo qualquer discriminação; 6) do
Constituinte Jamil Haddad, número 591-6, sobre
a privação da liberdade; 7) do Constituinte Nilson
Gibson, número 511-8, sobre a maioridade; 8)
do Constituinte Nelson Carneiro, número 510-0,
sobre a discriminação de filhos;9) do Constituinte
Jamil Haddad, número 494-4, sobre interpretação
das normas relativas aos direitos fundamentais
e às liberdades; 10) do Constituinte Jamil Haddad,
número 480-4, sobre o direito de peticionar em
juízo. Agenda das Audiências Públicas: - Dra.
Jaqueline Pitanguy, Presidene do Conselho Na
cional dos Direitosda Mulher,no dia 23 do corren
te, às nove horas e trinta minutos, fará exposição
sobre "Direitose Garantias Individuaisda Mulher";
- Escritor José Loureiro, Presidente do Sindi
cada dos Escritores do Rio de Janeiro, no dia
27 do corrente, às quinze horas, fará exposição
sobre "DireitoAutoral";- Doutor Jorge José L0
pes Machado, Presidente da Associação dos Ato
res do Rio de Janeiro, no dia 28 do corrente,
às noves horas e trinta minutos, fará exposição
sobre "Violaçãoaos Direitos dos Artistas- Direi
tos Autorais Conexos";- Dr.Marcia Thomaz Bas
tos, Presidente do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil, no dia 28 do corrente,
às dezessete horas, fará exposição sobre "Direitos
e Garantias Individuais"; e Professor Antonio Au
gusto Cançado Trindade, Consultor Jurídico do
ltamaraty, no dia 29 próximo, às nove horas e
trinta minutos, falará sobre "Direitos e Garantias
Individuaisno Plano Internacional". Aseguir o Se
nhor Constituinte Eliel Rodrigues solicitou a pala
vra para relatar a proposta do Constituinte Davi
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Alves Silva, sobre as vantagens para o idoso. Em
discussão. Usaram da palavra os Senhores Cons
tituintes: Lúcia Vânia,Maguito Vilelae Darcy Pozza.
O Senhor Presidente comunicou ao plenário que
a discussão dessa matéria continuaria na próxima
reunião. Os presentes foram convocados para
uma reunião no dia vinte e um de abril corrente.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reu
nião às onze horas, cujo teor será publicado, na
integra, no Diário da Assembléia Nacional Consti
tuinte. E, para constar, eu, AlliaTobias, Secretária,
lavrei a presente Ata que, depois de lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
Constituinte Antônio Mariz, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Está
aberta a sessão. Passaremos à leitura da ata e
subsequente discussão.

(É lida e aprovada a ata da reunião ante
dor.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Esta
Subcomissão recebeu um telegrama do Presi
dente da Assembléia Nacional Constituinte, Depu
tado Ulysses Guimarães, solicitando a presença
de todos, no dia 21 de abril deste mês, às 15h30
mín, para a sessão de homenagem ao saudoso
estadista Tancredo Neves, pela passagem do ani
versário de sua morte.

Recebemos, ainda, um documento da União
Brasileira de Informática Pública, que pretende
ser ouvida e trazer subsídios à discussão da maté
ria referente à sua especialidade, a informática,
em data a ser marcada.

Também foram dirigidos à Subcomissão subsí
dios encaminhados pela Unversidade Federal de
Santa Catarina à Pró-Reitora de Assistência à Co
munidade, que serão distribuídos aos senhores
membros desta Subcomissão.

Por outro lado, esta Subcomissão permanece
recebendo da Mesa as sugestões que vêm sendo
propostas pelos Senhores Constituintes no plená
rio da Assembléia. Essas sugestões, como é do
conhecimento geral, estão sendo distribuídas, por
sua vez, a cada um dos Senhores Constituintes,
para que as relatem em sessões ordinárias desta
Subcomissão. Independentemente, todos recebe
rão a totalidade das sugestões, para que tenham
uma visão de conjunto da matéria que está sendo
posta à deliberação aqui na Subcomissão.

Há novas sugestões que serão ainda hoje distri
buídas aos Senhores Constituintes, a par das que
já lhes foram endereçadas anteriormente.

As reuniões das Subcomissões destinam-se,
como.está decidído, à discussão dessas suges
tões. A medida que os Senhores Constituintes
prepararem os seus pareceres, escritos ou orais,
a Mesa organizará uma pauta prévia com a enu
meração das sugestões que serão postas em dis
cussão em cada uma dessas reuniões. Isso deve
ocorrer já a partir da pnmeíra reunião que faremos
após os feriados da Semana Santa. Na Ordem
do Dia de hoje essa enumeração não está ainda
consignada, por motivos óbvios, ou seja, pelo fato
de as sugestões haverem sido distribuídas so
mente ontem e anteontem, portanto, estarem cor
rendo os prazos para preparação desses relató
rios, desses pareceres, o que, entretanto, não im
pede que demos andamento à discussão, na me
dida em que qualquer dos senhores membros
da Comissão tenham matéria para relatar ou de-

sejem discutir qualquer das sugestões já distri
buídas.

A agéõêlãdas audiências públicas está, no mo
mento, assim prevista: no dia 23, ouviremos a
Dra. Jacqueline Pitangui, representante do Conse
lho Nacional dos Direitos da Mulher, às 9h30 min,
com o tema Direitos e Garantias Individuais; no
dia 27, o escritor José Louzeiro, Presidente do
Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro, às
15 horas, com o tema Direito Autoral - o dia
27 é numa segunda-feira, portanto, o horário não
coincide com as sessões plenárias da Assembléia
Nacional Constituinte; dia 28, o Dr. Jorge José
Lopes Machado, Presidente da Associação dos
Atores do Rio de Janeiro, com o tema Violação
aos Direitos dos Artistas, Direitos Autorais e Cone
xos; no dia 28 o Dr. Márcio Tomás Bastos, Presi
dente do Conselho Federal da Ordem dos Advo
gados do Brasil, com o tema Direitos e Garantias
Individuais; no dia 29 o Prof. Antônio Augusto
Cansado Trindade, Consultor Jurídico do Itama
rati, com o tema Direitos e Garantias Individuais
no Plano Internacional.

Esta, no momento, a agenda das audiências
públicas.

O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUES 
Sr. Presidente, quer dizer que no dia 28 teremos
duas audiências, aqui?

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)- Exata
mente. Uma às 9:30 e outras às 17 horas

O SR. CONSmUINTE MAGUITO VILELA 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Pois
não, com a palavra o Constituinte Maguito Vilela.

O SR. CONSmUlNTE MAGUITO VILELA 
Sr. Presidente, sugerimos, na penúltima reunião,
que se convidasse também o Presidente da
CNBB. Gostaria de saber se alguma providência
foi tomada nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Os con
tatos já foram feitos. O convite já foi endereçado
tanto à CNBB como a outras entidades anterior
mente sugeridas: às entidades representativas de
trabalhadores e outras de várias natureza. Os con
tatos foram feitos e serão mantidos, continuados.
A Comissão insistirá, junto às entidades sugeridas
aqui pelos Srs. Constituintes, para que se possa
realizar a audiência prevista. Há outro aspecto:
nós, regimentalmente, temos um limite de oito
audiências públicas, mas não de oito entidades.
As audiências públicas podem prolongar-se no
período da noite, de tal modo que uma ou mais
entidades sejam ouvidas no mesmo dia. Exemplo
disto, a propósito da observação feita pelo Depu
tado Eliel Rodrigues, é que no dia 28 ouviremos
representantes de duas entidades, sem que isto
constitua duas audiências, isto é, na mesma as
sentada estaremos ouvindo as duas entidades.
Isso poderá ser ampliado, multiplicado: podere
mos ter aqui duas entidades de manhã, duas à
noite, de tal forma que nenhuma delas deixe de
serouvida devido à falta de oportunidade. Cumpri
remos o Regimento, sem prejuízo da maior ampli
tude da participação da sociedade no debate dos
temas desta Subcomissão.

Passemos, então, à Ordem do Dia, que trata
da discussão das sugestões, oferecidas em plená
rio e distribuídas à Subcomissão de Direitos e

Garantias Individuais. Se algum dos Srs, Consti
tuintes tem matéria para relatar, a palavra lhe será
facultada.

O SR. CONSTITUINTEEUEL RODRIGUES-
V.Ex" me permite, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Pois
não. Com a palavra o Constituinte ElielRodrigues.

O SR. CONSTITUINTE ELIELRODRIGUES-:
Sr. Presidente, dentre as proposições que nos fo
ram enviadas, temos aqui apresentada pelo Cons
tituinte Davi AlvesSilva, que assegura ao homem
a aposentadona a partir de 61 anos de idade.
Ele enumera a idade e estabelece que as pessoas
com mais de 70 anos têm certo número de direi
tos que lhes serão assegurados pela lei. Anali
sando sugestão, julgamos ser suscetível de algu
mas emendas. Quando se diz que é assegurada
aposentadoria aos homens com mais de 61 anos
de idade, gostaríamos que fosse acrescentado
também às mulheres porque esta Subcomissão
tem-se caracterizado pela garantia de iguais direi
tos dos homens e às mulheres. Apesar de ser
genérico o termo "homens", como já está carac
terizado pela Comissão do Homem e da Mulher...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Era
genérico.

O SR. CONSTITUINTEEUEL RODRIGUES
... gostaria, então, que fosse acrescentado apôs
a expressão "homens", "as mulheres" e ampliada
a idade. Ao invés de 61 anos, que me parece
um pouco prematura, ela passa a ser balísada
pelos 65 anos de idade. Passa, então, o Consti
tuinte Davi Alves Silva a enumerar as seguintes
vantagens que S. Ex" quer ver asseguradas na
nova Constituição: às pessoas com mais de 70
anos é assegurado o direito de ter passagens ro
doviárias e aéreas sem ônus, diárias de hotel por
três dias consecutivos, assistência médica em
qualquer estabelecimento hospitalar e assistência
jurídica.

Ao analisarmos essa proposta, achamos que
é um tanto quanto impraticável em relação à situa
ção atual que o País está enfrentando. Creio que
não nos basta apenas legislarmos mas sim verifi
car a exeqüibilidade das coisas, em termos reais
da nossa nacionalidade. Estabelecer para a em
presa privada o ônus das passagens aéreas e ro
doviárias seria algo que, no meu entendimento,
não seria oportuno.

Quanto aos demais itens aqui enumerados, são
realmente vantagens que os idosos merecem e
precisam de ter num país como o Brasil, em que
há uma grande população de idosos. Então, eu
manteria aqui o asseguramento de passagens ro
doviárias, mas acrescentaria o termo "urbanas",
para evitar dilatamentos de grandes distâncias in
terestaduais e intermunicipais. IJmitaria o direito
de concessão dessas passagens rodoviárias, co
mo outros países já possuem, inclusive a Espa
nha, assegurando passagens rodoviárias na área
urbana sem ônus para os respectivos beneficiá
rios. Eliminaria as passagens aéreas, hotel por
três dias e manteria os dois últimos itens: assis
tência médica em qualquer estabelecimento hos
pitalar e assistência jurídica, dentro do que a lei
estabelecer. Este, o meu parecer sobre o assunto.
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o SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Está
em discussão o parecer do Constituinte Eliel Ro
drigues.

Concedo a palavra à nobre Constituinte Lúcia
Vânia.

A SRA.CONSTITUINTE LÚCIA vANIA - Gos
taria de cumprimentar o nobre Constituinte Eliel
Rodrigues por ter acrescentado o termo "mulher"
na aposentadoria, uma vez que a lei tem, ao longo
do tempo, discriminado exatamente o mesmo se
xo, por essa generalização. Então, eu o cumpri
mento e apóio sua proposição.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Conti
nua facultada a palavra.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
Sr. Presidente, se V.Ex"me permitir, gostaria de
irum pouquinho mais além. Em face da sua infor
mação de que a União Brasileira de Informática
Pública comparecerá aqui, em data a ser previa
mente marcada, tenho um parecer a apresentar
acerca de uma proposta do Constituinte Mendes
Botilho, mas me guardo o direito de ter melhores
informações que, por certo essa entidade nos
prestará, para aprimorar mais o meu parecer.

SR. PRESIDENTE(AntonioMariz) - O Consti
tuinte Eliel Rodrigues propõe algumas modifica
ções e algumas emendas à sugestão em discur
são, que versa sobre a idade para a aposentadoria
e outros direitos que serão assegurados aos ido
sos. Na verdade, alguns desses direitos, até por
iniciativa espontânea de entidades privadas, vêm
sendo concedidos em áreas surpreendentes. É
o caso, por exemplo, da redução nos preços das
passagens aéreas para maiores de 65 anos de
idade, prática que vem sendo adotada há algum
tempo pelas companhias brasileiras. Faço o regis
tro apenas para mostrar que o que às vezes parece
inovador e de certa forma surpreendente, na ver
dade, encontra ressonância no cotidiano e na prá
tica diária. De fato, uma política de proteção aos
idosos se impõe no Brasil.É possível que a Consti
tuição não deva pormenorizar esses direitos, mas
que transfira essa regulamentação à legislação
complementar ou ordinária. Porém, sem dúvida
alguma, o princípio geral deve estar fixado desde
logo na Constituição que votaremos.

Consulto o Constituinte Eliel Rodrigues se S.
Ex"tem outra matéria a relatar.

o SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
Aguardarei outra oportunidade, pois estou obser
vadno que muitas pessoas importantes virão a
esta Comissão. Estou tomando conhecimento
desse detalhe agora. Assim, acho melhor aguar
dar esse ensejo. Por exemplo, o Conselho da OAB
aqui comparecerá nos dias 28 e 29. Acho que
suas sugestões serão muito oportunas e nos per
mitirão melhor estudo da matéria a nosso cargo.

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Maguito Vi
lela.

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA 
Sr. Presidente, foi-me entregue uma proposta
também do Constituinte Joaquim Haickel, para

ser relatada. Gostaria de indagar de V.Ex" se há
um prazo limitado, determinado para que possa
mos relatar as matérias que nos são enviadas
ou se fica a critério de cada membro da Subco
missão.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Decidi
.mos com o Plenário em uma das últimas reu
niões, que adotaríamos aqui o mais flexível possí
veldos regimentos internos. Não podemos perder
de vista o objetivo da discussão, que é o de abran
ger todas as sugestões propostas. Se nos deixás
semos tolher por um texto escrito e regimental,
certamente desperdiçariamos parte do tempo
destinado a esta discussão, que, convenhamos,
não é um longo prazo. Em trinta dias devemos
analisar cada sugestão de Constituintes, além dos
subsídios que serão enviados a esta Subcomissão
por entidades públicas e privadas, pelas Câmaras
de Vereadores, pelas Assembléias Legislativas,pe
los tribunais e por entidades da sociedade civil.
Por esta razão, decidimos pela informalidade da
discussão. Fica a critério da própria Subcomissão
essa fixação pari passu das discussões das nor
mas que vão reger nossos trabalhos. Em princí
pio, poderia dizer ao Constituinte Maguito Vilela
que poderemos adotar - esta é uma sugestão
- o regimento das comissões permanentes, que
prevê o prazo de cinco reuniões para a apresen
tação desses pareceres. Esse poderia ser um bali
zamento dos nossos trabalhos aqui: cinco reu
niões seriam o limite para apresentação dos pare
ceres sobre a matéria distribuída. ,

QSR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA 
Muito obriagdo a V.Ex".

o SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo. a palavra ao nobre Relator Darcy Pozza.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Apenas por
que temos um prazo para a apresentação de pare
cer, relatório e anteprojeto, o ideal seria que isso
fosse feito até o final deste mês. Teríamos, então,
mais dez dias para a composição do anteprojeto.
Evidentemente, no caso, muitas sugestões e sub
sídios poderiam auxiliaro Relator no seu trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
sulto se algum dos Srs. Constituinte ainda tem
matéria a ser discutida.

No caso de não haver outros pareceres prepa
rados para discussão, encerrarei a sesão, anun
ciando que novas sugestões estarão sendo distri
buídas em seguida, de tal modo que, na reaber
tura dos nossos trabalhos logo após os feriados
da Semana Santa, possamos ter a pauta preesta
belecida e previamente posta à disposição pública
e dos Srs. Constituintes.

Antes de encerrar, concedo a palavra à nobre
Constituinte Lúcia Vânia.

A SR' CONSTITUINTE LÚCIA vANIA - Embo
ra a ata já esteja aprovada, gostaria de acrescentar
que, ao invés de se colocar a expressão "deficiente
físico", fosse colocada "da pessoa deficiente".

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - A ob
servação de V.Ex"será registrada

Convoco uma nova reunião para a próxima ter
ça-feira, dia 21 de abril, às 9h30min.

Está encerrada a sessão.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
DO ESTADO

ATACIRCUNSTANCIADA DA REUNIÃO,
DE ACORDO COM O ART.48 E SEUS

PARÁGRAFOS, DO REGIf;\ENTO INTERNODA
ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de
um mil e, novecentos e oitenta e sete, às dez
horas na sala do Anexo 11 da Câmara dos Deputa
dos, reuniu-se a Comissão da Organização do
Estado, sob a Presidência do senhor Constituinte
Annibal Barcellos e, com a presença dos Senho
res Constituintes: José Thomaz Nonô, Del Bosco
Amaral, Aloysio Chaves, Ronaldo Carvalho, Fer
nando Gomes, EhézerMoreira, Mozarildo Caval
canti, Waldeck Ornélas, Chagas Rodrigues, Felipe
Mendes, Arnaldo Prieto, Vilson Souza, Fernando
Velasco, Amilcar Moreira, Gidel Dantas, Jofran
Frejat, Mauro Miranda, Ubiratan Aguiar, Ruben Fi
gueiró, ValmirCampelo, LavoisierMaia,Osmundo
Rebouças, Firmo de Castro, José Teixeira, Men
des Thame, Annibal Barcellos, Siqueira Campos,
José Carlos Vasconcelos, Guilherme Palmeira, Jo
sé Dutra, Benito Gama, Sigmaringa Seixas, Sérgio
Brito, Roberto Rollemberg, Nabor Júnior, LuizAl
berto Rodrigues, Renato Bernardi, Alexandre Pu
zyna, Dionisio Dal Prá, Chagas Duarte, MelloReis,
José Santana, VitorBuaiz, Inocêncio Oliveira,De
nisar Arneíro, Maurício Fruet, Luiz Freire, Meira
Filho, Eraldo Trindade e HilárioBraun.

O SR. PRESIDENTE(AnnibalBarcellos) - De
claro abertos os trabalhos. Há número legal para
iniciar a votação. Assinaram o livro de presença
45 Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR.PRESIDENTE(AnnibalBarcellos) - Pois
não.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente e Srs. Constituintes, sou Del
Bosco Amaral, Deputado pelo PMDBde São Pau
lo. Sou um dos Vice-Líderes da bancada do
PMDB, mas, antes de tudo, sou Constituinte e
membro efetivo desta Comissão. Vamos ter aqui
um convivio de meses, em alguns momentos,
poderá tomar-se difícil, mas logicamente depen
derá de nossa eficiência profissional. Por isso, su
giro que não comecemos a votação sem antes
conhecer aqueles que estão postulando voto. Para
tanto, S. EX'" viriam aqui, identificar-se-iam, mas
não precisariam trazer suas propostas, porque já
sabemos que são no sentido de levar a bom termo
os trabalhos desta Comissão.

Em relação à imprensa, como ocorre nas Co
missões da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal sugiro, a partir deste momento, quando
não o mais velho, mas o mais experiente preside
os nossos trabalhos, seja designado um trecho,
na lateral ou no fundo do plenário, com cadeiras,
para que a imprensa possa, desde já, acompanhar
todos os trabalhos desta Comissão. Acho que isso
deveria ser repetido em todas as Comissões.

Esta é a questão de ordem que levanto: que
aqueles que vão ser votados se apresentem, pelo
menos fisicamente, a fim de que os conheçamos.
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o SR. PRESIDENTE (Annibal Barcellos) 
Atendendo à sugestão apresentada pelo Consti
tuinte do PMDB de São Paulo, tenho a dizer, de
acordo com o que ficou combinado na reunião
do PMDBcom todo os partidos, que a Presidência
está com José Thomaz Nonô, a Ie-Vice-Presidên
cia com Nabor Júnior e a 2e-Vice-Presidência com
José Maranhão. Agora se discute sobre a apresen
tação, se eles devem falar aqui ou não.

Com a palavra o Constituinte José Thomaz No
nô.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ THOMAZ NONÓ
- A sugestão do Constituinte Del Bosco Amaral
tem uma certa razão de ser, em virtude, principal
mente, do grande aporte de novos Deputados
e Senadores, fazendo com que os companheiros
não se conheçam. Na medida em que os entendi
mentos, para a composição das Mesas das Co
missões, foram resultantes dos diálogos entre as
lideranças partidárias, coube ao Partido da Frente
liberal a Presidência desta Comissão. O partido
indicou-me. Meu nome é José Thomaz Nonô,
39 anos, maior de idade, casado, tipo sangiJineo
"A" positivo, Deputado pelo PFL de Alagoas. Te
nho um única proposta - a de trabalhar - e
isto não impede que, de vez em quando, façamos
algum humor, porque se trabalharmos com serie
dade o tempo inteiro, seremos a Constituinte dos
intransigentes e das caras feias.

A proposta da Presidência, nesta Comissão, é
muito simples. Temos um tema: Estado, União,
Município e Territórios, onde começa e onde ter
mina a competência e atribuição de cada um.

Pela qualificação dos seus membros, tenho cer
teza de que esta Comissão primará pela produção
de um trabalho rápido, positivo e bem feito.Tenho
certeza, repito, de que aqui não pontificarão as
excentricidades, nem as posições que têm como
objetivo, única e exclusivamente, irpara a primeira
página dos jornais. Tenho pela imprensa o maior
respeito, o maior carinho, acho que ela merece
atenção, mas muito mais merece a sociedade
brasileira. A proposta da Presidência é esta, o De
putado candidato a Presidente é este.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Annibal Barcellos) 
Concedo a palavra ao candidato a IO-Vice-Pre
sidente, Sr. Constituinte Nabor Júnior.

O SR. CONSTITUINTE NABORJÚNIOR- Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, indicado pela lide
rança de meu partido, na Assembléia Nacional
Constituinte, deverei concorrer ao cargo de IO_Vi_
ce-Presidente deste Comissão. Espero contar
com o apoio de meus companheiros e devo dizer,
em abono de minha pretensão, que tenho 24
anos de militância política no meu Estado e no
Congresso Nacional: 12 anos como Deputado
Estadual, pelo antigo Partido Trabalhista Brasi
leiro,pelo MDBe pelo PMDB; 8 anos, como Depu
tado Federal com assento nesta Casa pelo MDB
e PMDB: ex-Govemador do Estado do Acre no
período de 1983 a 1986 e, agora, Senador da
República, o mais votado do meu Estado. Colo
co-me à disposição de meus companheiros e es
pero prestar minha modesta contribuição para
o êxitodos trabalhos desta Comissão. Devo tam
bém substituir o Presidente designado, dentro
desta acordo de lideranças, nas eventualidades
de sua ausência na Presidência desta Comissão.

Muito obríqado, (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Annibal Barcellos) -Ao
Plenário peço licença para sair, porque precebi
um telefonema urgente de Macapá, no Território
Federal do Amapá. Passo a Presidência, por al
guns minutos, ao nobre Constituinte pelo Pará,
Aloysio Chaves.

O SR. PRESIDENTE (AloysioChaves) -Meus
caros colegas, acho que os esclarecimentos já
foram prestados, e a Comissão está em condições
de iniciar o processo de votação, que será feita
da seguinte maneira: uma cédula contendo os
nomes dos candidatos a Presidente e dos candi
datos a 19 e 2°-Vice-Presidentes da Comissão. O
Secretário fará a chamada dos companheiros
Constituintes, para receberem a cédula e deposi
tá-Ia, na uma, pela ordem da lista elaborada pela
Secretaria.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

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

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente o Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte estabelece que cada Co
missão Temática deve ser constituida por 63
membros. Acontece que, pela relação que me
foi fornecida, o PMDB.indicou 34 membros: o
PFL, 15; o PDS, 4; o PTB, 1; o PT, 1; o PDC,
1 e o PDT, 3. Portanto, esta Comissão, no mo
mento, está constituída apenas por 59 Constí
tuintes, em absoluto desacordo com o que esta
belece o Regimento Interno da Assembléia. Em
face disso, Sr. Presidente, para que possamos co
meçar nossos trabalhos em rigorosa obediência
àquilo que estabelece a lei maior interna da As
sembléia Nacional Constituinte, peço a V. Ex' que
suspenda os trabalhos, para que os lideres dos
partidos que não completaram suas indicações
possam fazê-lo e começarmos os trabalhos da
Comissão de acordo com o que estabelece o
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE(AloysioChaves) - APre
sidência tem condições de resolver a Questão
de Ordem e não a acolhe, pelas razões que vai
mencionar. Em primeiro lugar, o número de
membros da Comissão, de acordo com Regimen
to é de até 63. De outro lado, há prazos que
são fatais, ininterruptos, que correm e, portanto,
devem ser cumpridos.

O § 40
, do art. 13 do Regimento da Assembléia

Nacional Constituinte declara que "dentro de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da eleição da
Mesa, os lideres dos partidos indicarão à mesma,
por escrito, os integrantes de sua bancada que
irão compor as Comissões."

O § 80
, do mesmo artigo, acrescenta que

"cada Comissão ou Subcomissão, uma vez cons
tituída, reunir-se-á, dentro de 24 (vinte e quatro)
horas, a fim de eleger um Presidente e dois Vice
Presidentes, cabendo ao Presidente a designação
do Relator."

Esses prazos têm que ser cumpridos.
A Comissão só não poderia deliberar se não

tivesse quorum, mas tem a maioria absoluta de
seus membros aqui presentes, e estes assinaram
o livro. Portanto, a questão de ordem é impro
cedente.

Prosseguimos a eleição.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, data venia, o art. 13 não estabelece
que são até 63 membros. Ele é enfático e peremp
tório - são 63 membros.

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves) - Ad
mito que V. Ex' fixe 63, mas não deliberamos
sempre com 63 membros. O princípio constitu
cional é de que a comissão delibera pela maioria.

.0 Regimento estabelece o quorum especial para
essas deliberações, que é a maioria absoluta. Está
presente à reunião a maioria absoluta dos mem
bros desta Comissão. Ela tem condições para
deliberar. E, ainda mais, se a Liderança deixou
de indicar os seus representantes na Comissão,
cabe ao Presidente da Assembléia Nacional Cons
tituinte suprir esta lacuna. Peço ao nobre colega
José Dutra que acolha a decisão da Presidência
sobre a Questão de Ordem, que é definitiva.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ DUTRA- Peço,
Sr. Presidente, que se notifiquem os partidos que
não fizeram indicações para que-o façam. Con
cordo que possamos deliberar por maioria. Não
concordo porém que comecemos os trabalhos
sem que a Subcomissão esteja devidamente
constituída.

O SR. PRESIDENTE (AloysioChaves) - Creio
que, daqui para amanhã, quando fizermos as elei,
ções nas Subcomissões, os lideres que ainda
não o fizeram vão diligenciar para completar suas
indignações.

O SR. CONSmUINTE MÁRIo COVAS - Sr.
Presidente, V.Ex"me permite um aparte?

O SR. PRESIDENTE (AloysioChaves) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Mário COV!IS, Uder
na Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. CONsmUINTE MÁRIo COVAS - Sr.
Presidente, se V.Ex"tomar a relação da comissão,
há de verificar que alguns partidos puderam
preenchê-lo totalmente, até porque o Regimento
Interno determina que, quarenta e oito horas de
pois de eleita a Mesa, as indicações devem chegar
a ela. Ocorre que há partidos pequenos aos quais
foram deferidos lugares nas Comissões, segundo
a sua proporcionalidade, mas que não têm o nú
mero suficiente de Parlamentares para cobrir te
das as Comissões.

Por exemplo, V.Ex"há de notar que aqui está
escrito: PC do B, vago. O PC do B tem três Depu
tados e, teoricamente, tem um lugar em cada
Comissão. Ora, ele escolheu, provavelmente, ou
tras Comissões, e eu sei que escolheu. Portanto,
não pôde preencher seu lugar nesta e nem vai
poder fazê-lo. Para seu preenchimento, um dos
partidos que ficaram sem lugares poderia ocu
pá-lo,

É o caso do PMDB,que tem 303 Parlamentares
e obteve apenas 299 lugares. Se somarmos, sabe
remos o total de vagas de que dispomos, somente
depois da composição final. De forma que o fato
de termos aqui'59 ou 60 Constituintes não impede
que se continuem os trabalhos, até porque ou
satisfazemos o Regimento, que determina que em
24 horas a indicação terá que ser feita à Presi
dência, ou teremos que deixar a Mesa processar
tudo o que recebeu para, novamente, voltar aos
partidos e perguntar-lhes como farão indicações
para vagas. Só poderemos fazer isso na hora em
que soubermos de todas as vagas existentes, em
todas as Comissões.



Maio de 1987 DIÁRIoDA ASSEMBLÉIA NACIONAL cONsnrrnNTE - (Suplemento) Sexta-feira 1 45

Então, não teremos satisfeita outra determina
ção, também regimental, a de eleger hoje a Co
missão. Mas como V. Ex" disse, não estão presen
tes 63, mas apenas 59 Constituintes. Os 63 s6
estarão presentes no momento em que o con
junto dos Constituintes estiver localizado em Co
missões.

O PMDB ainda tem quatro Constituintes, os
quais não pôde localizar em Comissão alguma,
pela simples razão de que, aplicando a proporcio
nalidade de 34 em cada Comissão e mais 22
na Comissão de Sistematização, chegamos a 299,
e temos 305 Constituintes. Esta é a razão por
que há esta falta.Mas ela, em absoluto, não impe
de que continuemos o processo.

Quero aproveitar este instante para dizer que,
ontem, no final da tarde, pudemos concluir, de
pois de conversar com todos os partidos, e isso
eu digo um pouco para a Bancada do PMDB
- exatamente 9 partidos, que têm assento nas
Comissões ou em Subcomissões, seja em Presi
dências a Vice-Presidênciaso que caberia a cada
partido, além da cota que cabia ao PMDB e ao
PFL, sem prejuízo dos demais partidos que tive
ram as suas cotas preenchidas segundo a sua
vontade.

O PFL preferiu, e o PMDB concordou, em per
manecer com as presidências em sete das Comis
sões, já que uma delas cabia ao PDS, que, por
sua vez,terá a Presidência da Comissão e o PMDB
ficará com as relatorias. Preenchidos os cargos
de vice-Presidente, nesta Comissão, coube ao
PMDB a primeira Vice-Presidência,a segunda Vi
ce-Presidência e a relatoria. Não tivemos oportu
nidade de fazer esta comunicação ao conjunto
dos peemedebistas. Quero fazê-Ia agora aos
membros desta Comissão. Foi feito um trabalho
com audiência das lideranças e Vice-lideranças
da Câmara e do Senado, em que se buscou aten
der à distribuição regional. Nesta Comissão, a pri
meira Vice-Presidência ficou com o Estado do
Iv::.re, na pessoa do Senador Nabor Júnior; a se
gunda Vice-Presidência, ficou com a Paraíba, na
pessoa do Deputado José Maranhão. Sabemos
que a Presidência ficou com o PFL que indicou
o Deputado José Thomaz Nonô. Fínanalmente,
o Relator desta Corrussão, por designação da Pre
sidência, seria o paranaenseJosé Richa.De modo
que quero fazer apelo à Comissão no sentido de
que viabilize a votação, porque também assim
estaremos atendendo àquilo que determine o Re
gimento. Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA- Quero
apenas, diante dos esclarecimentos prestados pe
lo eminente Líder, dizer que me curvo à decisão
tomada por S. Ex", diante da questão de ordem
levantada, mas deixo registrada a minha insatis
fação diante de falha que se verifica na consti
tuição da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (AnnibalBarcellos) - Es
clarecida a questão de ordem - como já o foi
pela Presidência, e agora, sobre o aspecto parti
dário, pelo nobre Líder do PMDB Senador Mário
Covas, na Assembléia Nacional Constituinte 
creio que os membros da Comissão estão em
condições de proceder, imediatamente, à vota
ção, para que esta Comissão possa se instalar
e iniciar os seus trabalhos. efetivamente, a fim
de dotarmos o País de uma Constiuição à altura
das melhores, que atenda às mais urgentes neces
sidades da sociedade brasileira.

O SR. CONSmUINTE SIQ<JEIRA CAMPOS
Peço a palavra, Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Annibal Barcellos) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Si
queira Campos.

O SR. CONSmUINTE SIQUEIRA CAMPOS
Sr. Presidente, peço a V. Ex" e ao Plenário que
me permitam votar, em primeiro lugar, porque
tenho que atender a uma emergência. Se V. Ex"
puderem conceder-me esta gentileza,ficareimui
to grato.

O SR. PRESIDENTE(Annibal Barcellos) - Se
V. Ex" tem um caso urgente - não precisa decli
ná-lo,à consideração dos-colegas-éo suficiente
para acolhermos seu pedido. E assim o faremos.

O SR. CONSmUINTE SIQUEIRA CAMPOS
Muitoobrigado a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Annibal Barcellos) - A
uma está na entrada da Comissão, e as células
estão aqui, à direita da entrada. Depois do Depu
tado Siqueira Campos, vamos proceder à chama
da, através do Secretário da Comissão, em ordem
alfabética, começando pelos titulares do PMDB.
conforme relação de que a Mesa dispõe.

(Procede-se à chamada dos Srs. Consti
tuintes)

O SR. PRESIDENTE (Annibal Barcellos) 
Convidoos Srs Constituintes Hilário Braun e Eral
do Trindade para escrutinadores.

A uma será aberta.
Foram encontradas quarenta e seis sobrecar

tas, o que. praticamente. coincide com o número
de votantes.

Vamos iniciar a apuração.
(Apuração.)

O SR. PRESIDENTE (Annibal Barcellos) 
Concluída a contagem, vou anunciar agora o
resultado: temos 46 sobrecartas; para Presidente,
44 votos; para PrimeiroVice-Presidente,44 votos;
para Segundo Vice-Presidente, 44 votos; mais 2
votos em branco. Está encerrada a apuração.

Convido o Presidente eleito, Deputado Consti
tuinte José Thomaz Nonô,a assumir a Presidência
e dar detalhes sobre a formação das subcomis
sões. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Caros companheiros, quero, em primeiro lugar.
em meu nome, em nome de José Maranhão,
em nome de Nabor Júnior, agradecer a confiança
dos que elegeram esta Mesa que coordenará os
trabalhos desta importante Comissão sob o espí
rito da concórdia, e com vontade de trabalhar.

Graças a Deus, os nossos trabalhos não sofre
ram solução de continuidade e já podemos con
vocar para amanhã, às 10 horas. a eleição dos
Presidente e Vice-Presidente e Relatores das três
subcomissões. O Regimento dizespecificamenn
te que a reunião é para esta finalidade.Mas gosta
ria de lembrar aos companheiros um fato que
me causou repulsa. Ao chegar à Câmara, no man
dato passado enfrentei uma reunião para eleger.
em circunstâncias piores ainda do que estas, em
que tivemos um mês e pouco de convívio, elei
ções ordinárias da Câmara e do Senado. Defron
tei-me então com os candidatos em pacote, como
prato feito oferecido aos Parlamentares.

Outro fato que realmente não se coaduna com
o espírito democrático que deve presidir esta As-

sembléia é a idéia de a Mesa já chegar aqui com
um roteiro pronto e acabado, para ser apreciado.
Desde já peço aos companheiros que cada um
vá pensando em sugestões sobre como conduzir
os nossos trabalhos. A Mesa fará nada mais nada
menos do que sistematizar, sintetizar e procurar
imprimir ao andamento dos trabalhos desta Co
missão um ritmo que se aproxime do que for
proposto pelo consenso dos seus membros.

Quero dizer também que tenho pouco apreço
pelo radicalismo partidário.Entendo que cada um
de nós foi eleito por uma legenda. Vimos pelo
PMDB, pelo PFL, pelo PT, pelo PDT, mas acima
de tudo, deve presidir a idéia de que uma Consti
tuinte não é de partido algum, mas de todo o
povo brasileiro. E dentro deste espírito que me
proponho conduzir os trabalhos desta Comissão.

Reitero os meus agradecimentos e convoco
uma reunião para amanhã, às 10 horas. Desde
já, dando cumprimento aos entendimentos das
lideranças, a Presidência indica como Relator o
Senador Constituinte José Richa.

O SR. CONSmUINTE
Gostaria que a Mesa me informasse como será
feita a distribuição de cargos, porque no docu
mento que temos em mãos está apenas o número
de vagas e não a distribuição dos Constituintes
que integrarão a Comissão, em cada circunstân
cia, para que o PMDB possa articular-se.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Em primeiro lugar, quero penitenciar-me de uma
omissão. Não vi que o Constituinte Nabor Júnior
estava presente. Convida-o para compor a Mesa.
(Palmas.) Peço desculpas pela omissão.

Quanto ao esclarecimento solicitado pelo no
bre Constituinte, a idéia é-a seguinte: a compo
sição dos membros é assunto intrapartidário.Es
se rol oferecido a V. Ex" é um esboço, no caso
específico do PFL Mas há uma omissão com
pleta. no que toca ao PMDB. Vamos procurar a
liderança do PMDB para que, com a maior brevi·
dade possível,hoje à tarde haja um entendimento
na sua pr6pria bancada, para distribuição interna.

No caso do PFL, já fizemos uma reunião preli
minar, conduzida pela liderança. a níveldo nosso
Partido. Porém, do PMDB, tenho que receber, até
as 10 horas, amanhã, a relação de sua Liderança.

Pelo que ouvi do Líder Mário Covas, respon
dendo à questão de ordem penso que esses en
tendimentos estão, se não concluídos, em fase
de ultimação dentro do Partido. A Presidência vai
aguardar tão-somente o envio dessas relações
e homologar, na medida do possível, aquilo que
vier acordado soberanamente paios partidos.

O que houve também, a título de informação.
foi um certo das Lideranças em relação aos car
gos de Presidente, Vice-Presidente e Relator das
diversas subcomissões.

Penso que a Liderança do PMDB informará não
apenas ao prezado companheiro, mas a todos
os demais integrantes da sua bancada o ajuste
intrapartidário que fez.

No caso específico do PFL, estou reunindo os
companheiros, inclusive para ver se homologa
mos integralmente aquilo que nos foi oferecido
pela Liderança do partido. O interesse, repito, é
no sentido de fazer com que esta Comissão seja
a mais democrática e a mais harmônica possível,
deixando as nossas divergências apenas para o
plano das idéias e das propostas constitucionais.
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A próxima reunião, repito, será às 10 horas, ama
nhã, neste mesmo local.

Está encerrada a sessão. (Palmas.)
E, para constar, eu Edson Nogueira da Gama

Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de
publicada, será assinada pelo Senhor Presidente.

ATADA2' REUNIÃO

Ms sete dias do mês de abril do ano de um
mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas e
trinta e cinco minutos, na sala do Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão
da Organização do Estado, sob a Presidência do
Senhor Constituinte José Thornás Nonô, com a
presença dos senhores Constituintes: VilsonSou
za,Siqueira Campos, Messias Soares, Davi Alves
Silva, Jofran Frejat, Valmir Campelo, Mozarildo
Cavalcanti, Fernando Gomes, Amilcar Moreira,
Marluce Pinto, Nabor Júnior, Ronaldo Carvalho,
Francisco Carneiro, Ruben Figueiró, José Tho
más Nonô, José Dutra, Chagas Duarte, LuizAlber
to Rodrigues, Waldeck Ornélas, Aloysio Chaves,
Luiz Freire, Eraldo Trindade, MeiraFilho,Lavoisier
Maia, Paulo Roberto, Paes de Andrade, Sigma
ringa Seixas, Carlos Cardinal, Sérgio Brito, Ge
raldo Mélo, Fernando Velasco, José Richa, Deni
sar Ameiro. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente deu por aberta a reunião. ATA
- Foi lida e aprovada sem restrições a Ata da
reunião anterior. ORDEM DO DIA - O Senhor
Presidente informa que a reunião foiespecialmen
te convocada para instalação e eleição dos Presi
dentes e Vice-Presidentes das Subcomissões:
Subcomissão da União, DistritoFederal e Terrító
rios; Subcomissão dos Estados e Subcomissão
dos Municípios e Regiões, e para indicação dos
respectivos relatores. Após a leitura da relação
nominal dos membros integrantes das referidas
Subcomissões, o Senhor Presidente convidou os
senhores Constituintes a se dirigirempara as salas
de reuniões das respectivas Subcomissões, onde
seriam realizadas as eleições. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente convocou os senho
res Constituintes para a próxima reunião a ser
realizada amanhã, às 10 horas com a seguinte
Ordem do Dia: Estabelecer o roteiro e a organi
zação dos trabalhos. Em seguida às 10h:48min
(dez horas e quarenta e oito minutos) encerrou
a reunião, cujo teor será publicado, na íntegra,
no Diário da Assembléia. Nacional Constituinte.
E, para constar, eu, Edson Nogueira da Gama,
Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Havendo número legal, declaro aberta a sessão
que se destina à instalação da Comissão e das
eleições dos Srs. Presidentes e vice-Presidentes
das Subcomisões. Convido o Sr. Secretário a fazer
a leitura da Ata da sessão anterior. Convido, para
compor a Mesa, o Relator, Constituinte José Ri
cha, indicado na sessão anterior.

(É lids e aprovada a ata da sessão anterior.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Srs. Constituintes, antes de passarmos ao tema
específico da sessão de hoje, quero, em primeiro
lugar, fazer uma observação que me foi solicitada
pelos serviços da Comissão. Por problemas técní
cq~, o único microfone que registra a intervenção

dos Srs. Constituintes é o da direita. Pediríamos
a todo e qualquer Constituinte que queiria usar
da palavra, que o faça utilizando-se desse micro
fone, para que os registros taquigráficos retratem,
com fidelidade, o ocorrido nas sessões.

Também gostaríamos de apresentar escusas
pelo descumprimento do horário. Na realidade,
houve uma série de incidentes no que diz respeito
à composição das Comissões e Subcomissões.
Somente. hoje, pela manhã, parece haver termi
nado a polêmica em tomo dos nomes que com
poriam, na condição de Presidentes e Vice-Pre
sidentes, as distintas Subcomissões. Por isso, a
reunião foi sucessivamente adiada até a presente
data.

Faremos a leitura dos nomes dos Srs. Consti
tuintes, na forma como foi entregue à Mesa pelas
lideranças partidárias.

Reiteramos aqui que não cabe à Mesa qualquer
responsabilidade na distribuição dos Srs. Consti
tuintes, quer na Comissão, quer nas Subcomis
sões.

(Leitura nominal dos membros da Comis
são, conforme lista fornecida pelas lideran
ças Partidárias.)

(Leitura nominaldos membrosdas Subco
missôes.)

O SR. PRESIDENTE(José Thomaz Nonô)
Convido os Srs membros das Subcomissões que
para se dirijam à Subcomisão respectiva, para
se proceder à eleíção do Presidente e Vice-Pre
sidentes. Antes, porém, ficam convocados todos
os membros da Comissão para uma reunião ama
nhã, às 10 horas, neste mesmo local, para discu
tirmos o roteiro e as normas de funcionamento
da Comissão, que precisa da colaboração dos
Srs. Constituintes e será, sempre, profundamente
democrática em relação aos seus membros.

Peço aos companheiros que se dirijam às Sub
comissões.

Está encerrada a presente sessão. E, para cons
tar, eu Edson Nogueira da Gama, Secretário,lavrei
a presente Ata que, depois de publicada, será assi
nada pelo Senhor Presidente.

ATACIRCUNSTANCIADA DA3' REUNIÃO
DE ACORDO COMO ART. 48 E SEUS

PARÁGRAFOS,
DO REGIMENTO INTERNODA

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Aos oito dias do mês de abril do ano de hum
mil e novecentos e oitenta e sete, às dez horas
e vinte minutos na sala do Anexo 11 da Câmara
dos Deputados, reuniu-se a Comissão da Organi
zação do Estado, sob a Presidência do Senhor
José Thomaz Nonô e, com a presença dos Senho
res Constituintes: Meira Filho, Mozarildo Carval
cantí, Annibal Barcellos, Waldeck Ornélas, Eliézer
Moreira,AloysioChaves,AmilcarMoreira,Ronaldo
Carvalho, Geraldo Melo, Luiz Alberto Rodrigues,
José Dutra, Chagas Duarte, Vilson Souza, Davi
Alves Silva, José Viana, Ruben Figueiró, Marluce
Pinto, Jofran Frejat, José Richa, Francisco Car
neiro, Márcia Kubitschek, Sigmaringa Seixas,
Maurílio Fruet, Fernando Gomes, Chagas Rodri
gues, Paulo Mincarone, Carlos Cardinal, Eraldo
Trindade, ValmirCampelo, Paulo Roberto, Edésio
Frias, Nabor Júnior, Olavo Pires, José Maranhão,

Siqueira Campos, Roberto Rollemberg, Vitor
Buaiz,MelloReis.A íntegra dos trabalhos é a que
se segue, segundo transcrição taquigráfica.

O SR. PRESIDENTE(José Thomaz Nonô) Ha
vendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos da reunião da Comissão da Organização
do Estado.

O Sr. Secretário procederá à leitura da Ata da
reunião anterior.

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

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Srs. Constituintes, a assessoria da Comissão pre
parou uma pasta, que foi distribuída a cada um
dos companheiros. Nela está, em primeiro lugar,
a lista atualizada até ontem - porque já houve
nova substituição do PDS na Subcomissão 
dos integrantes da Comissão, titulares e suplentes,
bem assim dos titulares e suplentes das Subco
missões, com os respectivos cargos e funções.
Há também um fluxograma, de autoria do Consti
tuinte Aloysio Chaves, que representa a colabo
ração deste ilustre companheiro, no sentido de
dar uma visão a cada um dos Constituintes do
desenrolar de nossos trabalhos, o que, de plano,
já nos fazver com absoluta clareza que, na melhor
das hipóteses, essa Constituição ficará pronta no
Natal. Isso se não ocorsernenhum fato novo, se
trabalharmos aos sábados, domingos e também
durante todo o mês de julho, o que, convenha
mos, de acordo com as tradições pretéritas da
Casa, dificilmente será objetivado. De qualquer
forma, fica registrada a providência oportuna e
diligente do Constituinte Aloysio Chaves em nos
fornecer esse fluxograma.

Finalmente, o objetivo desta reunião é o de
discutir a organização e método, algumas nor
mas, regras e disposições, para que o funciona
mento, tanto da Comissão como das Subcomis
sões, obedeça a uma sistemática mais ou menos
uniforme.

Esse é basicamente o teor do documento que
foi oferecido aqui, para receber as sugestões ou
soluções criativas e - tenho certeza - positivas
dos Srs. Constituintes. Evidentemente, ele se ba
seou no Regimento da Assembléia Nacional
Constituinte e, de forma supletiva, naquilo que
o Regimento era omisso; e, na praxe, no Regi
mento da Câmara dos Deputados, no Regimento
do Senado Federal, enfim, nas normas que regem
o funcionamento das Comissões nas duas Casas
e no Congresso nacional.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES 
Sr. Presidente, permita-me...

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Nobre companheiro Aloysio Chaves, quero lem
brar a V. Ex' aquela observação que fizemos:para
que os registros taquigráficos sejam completos,
cada Constituinte deverá falarjunto ao microfone.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES 
Sr. Presidente, caros companheiros, quero prestar
um ligeiro esclarecimento, o mesmo que já dei
ontem, a respeito desse fluxograma. Ele não tem
nenhum mérito. Apenas, quando comecei a ler
o Regimento, preocupei-me com os prazos e as
oportunidades para apresentação de emendas,
enfim, todo esse processo de tramitação para a
elaboração da nova Constituição. Pareceu-me um
pouco difícil fixar esses prazos, porque se avan-
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çava no Regimento como os companheiros sa
bem, em se tratando da oportunidade para apre
sentação de emenda, bem como da volta ao ple
nário, etc. Procurei, então, visualizar esses prazos.
Com esses dados, foi montado esse fluxograma,
procurando facilitar o conhecimento sobre como
poderíamos reservar, neste início de atividades,
um dia para reunião conjunta do pleno da Co
missão.

A experiência do passado nos mostra o seguin
te: se marcamos, nas contribuições de segmentos
da sociedade, por exemplo, três depoimentos im
portantes para o mesmo dia nas Subcomissões,
ocorrerá que o melhor expositor, aquele que trou
xer o mais candente e atual tema, esvaziará, na
prática, a freqüência às demais Subcomissões.
Nesta Comissão, teremos de ouvir necessaria
mente juristas de porte, alguém que nos possa
trazer luzes. Será muito difícil conseguirmos al
guém que traga uma contribuição substancial
apenas para um dos subitens. Na realidade, a
organização do Estado será tratada como um to
do - Estado, Município, União e Territórios. As
sim, a sugestão que a Presidência submeterá à
consideração do Plenário é no sentido de reservar
mos inicialmente a quarta-feira para o pleno da
Comissão, quando todas as Subcomissões se
reuniriam aqui. Seria também uma oportunidade
para as diversas Presidências informarem o que
está acontecendo nas outras Subcomissões, para
que nós, de persi, fôssemos sistematizando nosso
trabalho de forma harmônica entre as diversas
Subcomissões. Ao mesmo tempo, a quarta-feira
seria destinada aos depoimentos da sociedade,
às lideranças classistas, enfim, àqueles que livre
mente houvermos por bem escolher para prestar
seu testemunho perante a Comissão. Reserva
ríamos as terças e quintas-feiras para as reuniões
das Subcomissões e, se houver necessidade, on
cIe vai ocorrer o fato, o que vai ocorrer, quanto
tempo durará e quando terminará cada uma das
etapas.

Esse fluxograma partiu de uma data inicial hi
potética, 2 de abril, que já está defasada, assim
como os outros prazos subsequentes já estão de
fasados também, porque não foram cumpridos
os prazos estabelecidos para a organização das
Comissões. Para dar uma idéia, para visualizar
esse quadro, as setas postas ao lado mostram
as oportunidades para emendas.

Para algumas estimativas feitas aqui, como, por
exemplo, na primeira e segunda votações, não
foi fixado prazo pelo Regimento. Estimamos um
prazo. Não figura aqui, por exemplo, que a Comis
são de Sistematização poderá concluir por um
substitutivo. Não está estabelecido o prazo para
a votação do substitutivo pelo Plenário da Consti
tuinte. Esses prazos, no entanto, podem ser encur
tados, se, por exemplo, na discussão não falarem
todos os Constituintes no espaço de tempo pre
visto pelo Regimento - o que acho muito difícil
acontecer, pOIS penso que todos falarão, mas é
uma hipótese, se forem convocadas sessões ex
traordinárias. Tudo isso fará com que sejam en
curtados esses prazos De qualquer maneira, esta
mos com prazos muito curtos e difíceis de serem
cumpridos, não impossíveis, para a elaboração
da Constituição ainda este ano, o que espero que
ocorra, pois é necessário e muito Importante para
o País.

Com relação às sugestões para o Regimento,
elas são simples e me parecem muito claras Sa
bemos que o Regimento da Constituinte tem dis
posições a esse respeito. O próprio Presidente
deu esclarecimentos nesse sentido. Enfim, são
normas de procedimentos que estão previstas no
Regimento da Constituinte, nos Regimentos das
duas Casas do Congresso Nacional. Precisamos
delas para dar início imediato aos nOS50S traba
lhos; caso contrário teremos aqui um mini-regi
mento, com uma tramitação semelhante, embora
em prazos mais reduzidos, à que já ocorreu para
elaborar o Regimento da Assembléia Nacional
Constituinte.

Assim seguindo o bom-senso, sabendo que es
sas são normas de procedimento que não podem
ser alteradas, não podem ser modificadas, preci
saríamos aprová-las hoje. É o apelo que faço aos
companheiros, no sentido de que, a partir de ama
nhã, não só esta Comissão, como o Plenário e
todas as outras Comissões possam desenvolver
normalmente seus trabalhos.

Sr. Presidente, era o esclarecimento que queria
prestar.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Presidência agradece e apresenta aos nobres
companheiros outra questão. Esta Comissão tem
uma peculiaridade, que nos distingue das outras;
nossa estreita harmonia nos temas que serão
abordados pelas Subcomissões. Enquanto que,
nas outras Comissões da Assembléia NaCIonal
Constituinte, os temas das Subcomissões são
bastante distintos - numa se estuda esporte, na
outra turismo, enfim temas absolutamente dife
rentes - aqui vamos cuidar da União, Estados,
Municípios, Territórios e regiões, numa interpre
tação extensiva. Isso nos oferece uma vantagem:
nessa primeira fase dos nossos trabalhos, pelas
disposições do Regimento da Assembléia Nacio
nal Constituinte, o ceme da questão se deslocará
para as Subcomissões, pois serão elas que irão
convidar as pessoas para ilustrar, com seus depoi
mentos, os trabalhos respectivos, serão elas que
irão analisar preliminarmente as contribuições
dos Srs. Constituintes, os projetos. Enfim, o traba
lho será deslocado para as próprias Subcomis
sões. Entretanto, como nossos temas são bas
tante correlatos, fizemos ontem uma reunião com
o Presidente e os Relatores-das Subcomissões,
e ficou mais ou menos assentado que faríamos
as reuniões às sextas, sábados e domingos, pois
o Regimento da Assembléia Nacional Constituinte
permite a convocação extraordinária aos sábados,
domingos e feriados.

Não é uma norma rígida, fixa. Ficará para ser
decidida a nosso critério. Só poderemos aferir
a perfeição do funcionamento da nossa Comissão
no decorrer dos trabalhos. É uma sugestão da
Presidência, já referendada de certa maneira, pe
los Relatores, pelos Presidentes e Vice-Presidentes
das Subcomissões, mas gostaríamos de colher
a contribuição do Plenário, dos membros da Co
rmssão. Fica, então, franqueada a palavra.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO CARNEI
RO - Sr. Presidente, estou de acordo com a
proposta da reunião plena de quarta-feira. O que
pretendo ver é se partimos hoje com uma explica
ção do dia em que a nossa Subcomissão foi ins-

taurada. O § 4° do art. 17 do Regimento Intemo
diz:

"A Subcomissão. a partir de sua consti
tuição, terá um prazo de 45 dias para encami
nhar à respectiva Comissão o anteprojeto por
ela elaborado, e, não o fazendo, caberá ao
Relator da Comissão redigí-Io no prazo de
5 (cinco) dias."

Seria interessante que, para ajustarmos o fluxo
grama do companheiro, tivéssemos noção per
feit!lda partida nesse dia.

E o que pretendo sugerir e o fixemos aqui,
para não cairmos em falta.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Presidência agradece a colaboração ao Depu
tado Francisco Cameiro. O dispositivo regimental
é extremamente claro. Queremos aduzir apenas
que estão sendo feitas várias gestõesjunto à Presi·
dência da Assembléia Nacional Constituinte, no
sentido de restaurar o Regimento ou adaptá-lo
à realidade de fato. A rigor, todas as Comissões
já deveriam estar trabalhando. Esta Comissão me
rece até o destaque de ser a primeira que está
fazendo uma reunião ordinária e está funcionan
do. Nas demais, estamos com problemas até para
eleição dos membros. Inclusive, procuraremos
conduzir esta reunião com bastante brevidade,
para liberar os companheiros do PMDBque ainda
vão escolher seu candidato para a eleição, à tarde,
do Relator na Comissão de SIstematização. Além
de tudo, a prática nos mostra que, na Semana
Santa, por maior que seja o justificávelVIgor cíVICO
dos Constituintes, na realidade, a frequência à
Casa tende a declinar. Sem querer adivinhar, a
prática mostra que, na Semana Santa, as coisas
aqui não funcionam como deveriam funcionar.
É natural. É uma Casa política, os Deputados
e Senadores tem que ir às suas bases, tem de
retornar aos seus contatos. Provavelmente, a
Constituinte funcionará, de fato e de direito, a
partir da próxima terça ou quarta-feira. Sei que
a preocupação do Presidente Ulysses Guimarães,
que retrata a preocupação da sociedade brasileira
com a feitura da Constituição, mas não estamos
numa corrida de Fórmula-I. É melhor que esta
seja uma Constituição boa do que rápida. Como
os outros Presidentes e membros da Constituinte,
de maneira geral, estamos vendo o fato. Tenho
a impressão de que bem cedo esses prazos serão
revistos e adeqüados à realidade que vivemos.
A rigor, começou a fluir desde ontem o prazo
de 45 dias, mas é outra informação que temos.
Até a presente data, nenhum projeto ou sugestão
de norma chegou a qualquer das Comissões. In
clusive, a Secretaria da Assembléia Nacional
Constituinte está-se preparando para fazer a distri
buição exatamente no período que antecede a
Semana Santa, para que, quando as Comissões
realmente se reunirem, passados esses dias, pos
sam fazê-lo já com as contribuições em mãos,
para serem distribuídas, já objeto de análise e
discussão.

o SR.CONSTITUINTELUIZ ALBERTORODRI
GUES - Sr. Presidente, desejo fazer apenas um
comentário a respeito da colocação apresentada
pelo Presidente, resultado da reunião de ontem.
É evidente que o próprio Regimento Intemo da
Assembléia Nacional Constituinte estabelece pra
zos e etapas. A primeira etapa, evidentemente,
é a das Subcomissões. Parece interessante, claro
e importante que tenhamos essas reuniões de
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caráter de integração, digamos assim, do pleno,
mas a colocação de que tenhamos essas reuniões
às quartas-feiras, de certa maneira, vem tirar o
dia mais importante do trabalho da Subcomissão,
na minha opinião. Embora estando de acordo
com a colocação da Presidência, gostaria de rei
vindicar que, como foi colocado pela Presidência,
isso não seja feito em caráter rígido na primeira
etapa, e, segundo, que não seja na quarta-feira,
mesmo porque, particularmente na Subcomissão'
dos Municípios e Regiões, deveremos ter uma
interface com a Subcomissão da Questão Urbana
e Transporte numa outra Comissão e, necessaria
mente, uma integração também com o trabalho
que será feito na Comissão do Sistema Tributário.
Tivemos ontem uma reunião de trabalho. Não
foi apenas a reunião de eleição da Subcomissão.
Todos os Constituintes membros da Comissão
presentes se manifstaram, e ficou clara a comple
xidade da questão da Subcomissão dos Municí
pios e Regiões, que, de resto, é a complexidade
de todas as Subcomissões. Assim solicito ao Pre
sidente que coloque à apreciação dos compa
nheiros esta proposta: em primeiro lugar, que pu
déssemos ter essas reuniões de integração, que
realmente são importantes, para não chegar no
espaço dos vinte dias das reuniões das Comis
sões, que vem depois dos 45 dias das Subco
missões, sem termos já amenizado a conveniên
cia e o entendimento dos termos correlatos; mas
que não fosse a quarta-feira, nos primeiros 45
dias, e que tívêssemos flexibilidade nesse espaço.

O SR. CONSTITUINTEDAVI ALVES SILVA
Sr. Presidente, quero apenas fazer uma indagação
a V. Ex'O art 13 do Regimento Intemo, no seu
§ 11, estabelece o seguinte:

"ÀsAssembléias Legislativas, Câmaras de
Vereadores e aos Tribunais, bem como às
entidades representativas de segmentos da
sociedade, fica facultada.a apresentação de
sugestões contendo matéria constitucional,
que serão remetidas pelo Presidente da As
sembléia às respectivas Comissões."

Acontece que, no meu Estado, principalmente
na região tocantina, em que se propõe a criação
do Estado do Maranhão do Sul, os Vereadores
já me estão fazendo algumas perguntas, e eu não
sei respondê-Ias. Eles querem saber se esse docu
mento tem que ser remetido pelo Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado ou pelos Presi
dentes das Assembléias, que se reúnem e formu
lam o documento, encaminhando as sugestões
à Assembléia Nacional Constituinte. Fiquei de dar
resposta hoje às Câmaras de Imperatriz, João Lls
boa, Açailândia, Estreito de Porto Franco, que,
em reunião realizada ontem em Imperatriz, me
fizeram essa indagação, e eu fiquei sem condições
de responder em caráter oficial.Façoesta indaga
ção a V. Ex', para que hoje eu possa responder
aos meus companheiros da região tocantina com
mais precisão.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Nobre Constituinte DaviAlvesSilva, a Presidência
interpreta o § 11 do art. 13 do Regimento Interno
da Constituinte da seguinte maneira: tanto as As
sembléias Legislativas, como as Câmaras de Ve
readores, os Tribunais de Justiça e os Tribunais
de maneira geral devem enviar suas sugestões
de forma autônoma. Quem deverá subscrevê-Ias

será o ~presentante de.direito, ou seja, os
respectivos Presidentes das Câmaras de Verea
dores, dos Tribunais e das Assembléias Legisla
tivas. A expressão "Presidente da Assembléia",
usada no final do § 11, refere-se ao Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte. Quando
aqui diz que "serão remetidas pelo Presidente da
Assembléia às respectivas Comissões", significa
que o Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte remeterá as sugestões às Comissões da
Assembléia Nacional Constituinte, ou seja, o Presi
dente da Câmara de Vereadores ou o Presidente
da Assembléia Legislativa enviam à Mesa o docu
mento com as sugestões, e o Presidente da Casa,
no caso, o Deputado Ulysses Guimarães, o reme
terá às Comissões.

O SR. CONSTITUINTEDAVI ALVES SILVA
Sr. Presidente, os Vereadores gostariam de saber
se a Câmara de Vereadores teria poderes para
fazer esse encaminhamento ou se seria somente
através da Assembléia Legislativa.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Não, de forma alguma. O texto é bem claro: ''Às
Assembléias Legislativas, Câmaras de Vereadores
e aos Tribunais" qualquer ente de direito público
dessa categoria poderá fazê-lo de forma autô
noma.

O SR. CONSTITUINTEVILSON SOUZA - Sr.
Presidente, acho extremamente oportuna a colo
cação de V. Ex" com relação a essas reuniões
de integração das diversas Subcomissões. O mais
importante é que iremos ter, como objeto de tra
balho uma realidade chamada Brasil. Toda etapa
de trabalho que importe na feitura de normas
pressupõe, necessariamente, amplo conheci
mento dessa realidade. Aqui representamos, de
forma fragmentada, o conjunto da Nação brasi
leira. A título de sugestão, acho que deveríamos
iniciar os nossos trabalhos, principalmente nessas
reuniões de integração, procurando, ter uma visão
do conjunto da realidade brasileira, do ponto de
vista de Federação, dos Territórios, do Distrito
Federal, dos Municípios, até porque nós, que vive
mos num pais com diversidades profundas, não
poderemos trazer apenas a visão que temos da
nossa região. Há grande necessidade dessa inte
gração. E mais, Sr. Presidente, este País já teve
inúmeras Constituições, todas elas relativamente
transitórias. Então, há necessidade de perquirir
mos nossa realidade sociológica, econômica, his
tórica e cultural, para, a partir desse volume de
informações, ficarmos mais habilitados a realizar
nossos trabalhos.

Outra sugestão, Sr. Presidente, seria no sentido
de que convocássemos para essas reuniões a ex
periência de outros povos, no que tange ao federa
lismo e à descentralização, a nível de adminis
tração de Municípios. Tanto quanto possível, po
deríamos convidar expertos e até mesmo cientis
tas politicos desta e de outras nações. No caso
do federalismo, temos os Estados Unidos, com
uma Constituição de mais de duzentos anos. Prati
camente, naquele Pais, tivemos a gestação do
federalismo, a nível de experiência constitucional.
Temos também a Alemanha Federal, com uma
experiência muito boa de federalismo. Temos ain
da a República da Argentina. Enfim, temos um
quadro através do qual veremos que o dispositivo
constitucional se adequa a uma realidade precisa,
que se encerra no seu próprio dinamismo.

De outro lado, é importante essa colocação
feita por V. Ex"e pelo companheiro Luiz Alberto
Rodrigues, pois nossa Comissão é extremamente

I importante, porque se relaciona praticamente,
com quase todas as outras Comissões. Se estabe
lecermos níveis de descentralização vertical, dual
ou todos os níveis de descentralização que impor
tem no federalismo e no municipalismo, isso esta
rá automaticamente embricado com a Comissão
que irá tratar do Sistema Tributário Nacional. Fa
remos o arcabouço das estruturas política e de
poder, e quem irá recobrir tudo isso com matéria
plástica, quem efetivamente preencherá o conteú
do dos nossos trabalhos será a Comissão do Sis
tema Tributário, Orçamento e Finanças. Não
adianta descentralizarmos o poder, se não des
centralizarmos também recursos, porque poder
sem recursos, na verdade, não é nada. Enfim,
trabalharemos com os problemas de urbanismo
e do meio ambiente, que passarão por todos os
nossos níveis de descentralização e de atribuições.

É o que trago à reflexão do plenário para que,
a partir de um cabedal de informações, possamos
trabalhar e efetivamente tentar adequar nossos
trabalhos à realidade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
A Mesa agradece ao companheiro Vilson Souza
a sua contribuição. Acho que S. Ex" traduziu o
sentimento de todos os Constituintes. Apenas
gostaria de fazer uma ponderação aos compa
nheiros de Comissão. Todos os temas constitu
cionais se interligam. Dialeticamente, faremos um
todo constitucional. Querendo ou não, qualquer
tema, por mais distanciado que pareça ser de
outro tema, quer na ordem cronológica, quer
substantivamente será harmonizado dentro desse
todo da Constituição. A subdivisão dos nossos
trabalhos em Comissões e Subcomissões aten
deu obviamente a um imperativo de natureza prá
tica. Seria impossível à Casa produzir um texto
constitucional, principalmente com essa opção
pela criação espontânea, ao invés de trabalhar
mos num roteiro preexistente, sem dividi-los nos
diversos compartimentos. A ponderação do
Constituinte LuizAlberto Rodrigues é importante
quanto ao entrosamenteo entre as Subcomissões.

Acho que isso é fundamental e deverá ocorrer,
queiram ou não os Srs. Constituintes. A expe
riência na Casa nos aponta - acho que o Senador
José Richa ou qualquer outro companheiro cem
mais tempo na Câmara dos Deputados ou no
Senado Federal sabe disso - que haverá dificul
dade prática de se realizar reuniões conjuntas en
tre as distintas Subcomissões, principalmente às
terças, quartas e quintas-feiras, porque cada Co
missão procurará conduzir seus trabalhos para
um enfoque específico.

Será muito difícil, por exemplo, trazermos um
tríbutarísta municipalista - vamos dizer assim
- se ele tiver de optar entre a Subcomissão que
trata especificamente dos temas tributários e a
nossa. Trazê-lo às duas Subcomissões será um
bis in idem. Se tiver que vir apenas a uma é
claro que sua inclinação natural será para a Co
missão que estiver mars próxima, embora corre
lata à nossa.

Entendo perfeitamente esse problema do dia
da semana - terça, quarta ou quinta-feira - mas
acho que é flexivel. Quando sugerimos quarta
feira, nós o flzemos simplesmente porque é praxe
nesta Casa. Quando as pessoas se dispõem a
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vir,principalmente quando não são parlamentares
e não têm essa obrigação funcional de trabalhar
na Carta - veremos que a sociedade virávolunta
riamente e com muito prazer, mas a maioria prefe
rirá comparecer, como pudemos verificar ao lon
go dos anos, às quartas-feiras. É nesse dia que
as pessoas vêm com maior facilidade e freqüên
cia, principalmente as que se deslocam de outros
centros.

A idéia da quarta-feira não é rígida. Acho que
a Comissão poderia aprová-la em princípio mas
sujeita a qualquer alteração, a bem dos trabalhos
das Subcomissões, ou até mesmo dos nossos.
Suponhamos que um dos conferencistas convi
dados - isso é muito comum - acerte vir na
terça, quinta ou sexta-feira. Então, faremos uma
mudança flexível, de forma a obter aquilo que
todos queremos, que é o bom funcionamento
da Comissão como um todo.

Parece-me que poderíamos aprovar, se for esse
o entendimento, o dia de quarta-feira, sujeito a
alteração, oportunamente manifestada por qual
quer Presidente ou Relator de qualquer das Sub
comissões.

o SR.CONSTITUINTE LUIZ ALBERTORODRI
GUES - Sr. Presidente eu queria voltar, se V.
Ex' me permitir,...

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A contribuição de V.Ex' é preciosa para os Anais
da Assembléia Nacional Constituinte.

O SR.CONSTITUINTE LUIZ ALBERTORODRI
GUES - '" novamente a este assunto e lembrar
que poderíamos fazer uma Constituição, partindo
do geral para o particular. Nossa metodologia de
trabalho 'parte dos setores mais fragmentados pa
ra, depois, ir-se avolumando, buscando integra
ção até no último trabalho, que é o da Comissão
de Sistematização. A questão da quarta-feira eu
a coloquei exatamente porque, nessa primeira
etapa, se procura dar destaque, prioridade, espaço
às Subcomissões, que têm 45 dias para apre
sentar seu trabalho. A Comissão terá 20 dias para
concluir, vamos dizer, num trabalho unicamente
plenário. A preocupação quanto à quarta-feita
ocorre exatamente porque esse é um dia em que
as autoridades, as organizaçõs, os Prefeitos, as
federações de Municípios teriam predisposição
para vir aqui. Gostariamos de ter essa data para
o tr~balho não só da Subcomissão de Municípios
e Regiões, mas também das outras Subcomis
sões.

As reuniões de integração evidentemente pode
riam acontecer até de maneira extraordinária, in
formal, sem que houvesse uma rotina. Entendo
que uma data para a reunião plena é importante,
só que teremos o primeiro tempo, o primeiro es
paço, que é o trabalho das Subcomissões. Já
nesses 45 dias que correm, teremos a Semana
Santa e o 21 de abril, o que dá um interstício
de mais ou menos dez dias, o que equivalerá
- queiramos ou não - devido à cultura do Parla
mento e a obrigações dos Constituintes para com
suas regiões, a improdutivos dez dias. É o que
imagino.

Insisto nessa argumentação apenas para soli
citar que, nos próximos 45 dias, as quartas-feiras
sejam rotineiramente liberadas para o trabalho
das Subcomissões. É evidente que o Constituinte
irá fazer uma escolha. Se houver alguma coisa

que possa parecer-lhe interessante em outra Co
missão, ele ali comparecerá.

Gostaríamos de estruturar as reuniões mais im
portantes da nossa Subcomissão - falo particu
larmente pela Subcomissão dos Municípios e Re
giões na quarta-feira. É evidente que, ao fazer
essa colocação, eu me submeterei ao que for
decidido pela maioria.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET 
Não é possível fazer isso em horário diferente?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem a palavra o Constituinte Maurício Fruet, que
a está solicitando.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET 
Gostaria de fazer uma sugestão aos companhei
ros, mais ou menos no mesmo sentido da con
duta verificada na aprovação do Regimento Inter
no da Assembléia Nacional Constituinte. Naquela
oportunidade, através de entendimento entre as
Lideranças, foi estabelecido um esboço de traba
lho do Regimento, que, afinal,veio a ser aprovado
após algumas emendas.

Minha sugestão é no sentido de que a Comis
são, através da designação de quatro ou cinco
pessoas, estabelecesse um roteiro de assuntos
relativos, cômo proposta, à União, aos Estados,
aos Municípios, ao Distrito Federal, às regiões,
a fim de que pudéssemos apresentar as propostas
com base nesse esboço inicial, absolutamente
descomprometido, mas que, pragmaticamente,
facilitariao andamento dos trabalhos.

O SR.PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) Está
em discussão a proposta do Constituinte Maurício
Fruet

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET 
O próprio Relator e os Presidentes apresentam,
um trabalho preliminar qualquer, para começar.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Presidência vai acolher a sugestão do Consti
tuinte Maurício Fruet, e solicita ao próprio Depu
tado que, juntamente com os Presidentes e Rela
tores das Subcomissões, ofereça esse esboço.

Além disso, vamos distribuirpara todos os com
panheiros o trecho do relatório da ComissãoAfon
so Arinos, que trata dos temas específicos desta
Comissão. Também é uma forma de balizamento
dos nossos trabalhos. O texto servirá apenas co
mo roteiro, como base crítica para o trabalho dos
Constituintes.

A palavra continua franqueada.

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNELAS
- Meu caro Presidente, como estamos nas preli
minares, gostaria apenas de registrar uma preocu
pação. A Comissão tem 65 dias de prazo, enquan
to que a Subcomissão tem 45 para concluir seu
trabalho. Acontece que esses prazos, pressupõe
o Regimento, começariam a fluir conjuntamente.
AComissão se instalou no dia 10 e a Subcomissão
no dia 7. Já estou acostumado a ver os prazos
não serem cumpridos nesta Casa. Entretanto,
também já vi o Regimento ser rigorosamente exi
gido, quando há interesse nisso. Eu não gostaria
de ver nosso trabalho esvair-se por não haver
prazo de a Comissão - o Relator, no caso 
concluir sua tarefa.

Levanto esta questão mais como um registro,
para que quando houver reunião de Presidentes
e Relatores, V.Ex' possa encaminhar uma defini-

ção para tal questão, mesmo porque sabemos
que existem ainda Subcomissões de outras Co
missões que não se instalaram. Minha sugestão
é no sentido de que a Presidência da Assembléia
Nacional Constituinte fosse instada a definir um
prazo de ordem geral para todos.

Por outro lado, quanto ao que V. Ex' acaba
de dizer, sugiro que não apenas o trabalho da
Cormssão Afonso Arinos seja utilizado, mas exis
tem publicações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, com comparativos das últimas
Constituições, desde a de 1946, que me parecem
fontes muito importantes.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
APresidência deixará a critério da Comissão agora
constituída, dos Presidentes, dos Relatores e do
Deputado MauricioFruet como proponente, a op
ção pelo tipo de subsídio que entenderem proce
dente ou pertinente, como roteiro báSICO do nosso
trabalho. Para tranqüilizá-los quanto aos prazos,

vamos formalizar uma consulta da Comissão
constituída em funcionamento, temos esse tipo
de angústia, o que não dizer das outras, que ainda
não têm sequer os membros escolhidos?

Mais alguém gostaria de usar da palavra? Peço
que sejam breves, pois gostaria de liberar os com
panheiros do PMDB, que têm de escolher seu
candidato a Relator.

O SR. CONSTITUINTE MOZARILDO CAVAL
CANTI (lntervenção fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
O nobre Constituinte MozarildoCavalcanti levanta
a questão da data para o funcionamento desse
interregno. Consulto os companheiros quanto à
conveniência de marcarmos reuniões para a pró
xima semana. Gostaria, inclusive;de ouvi-los com
absoluta franqueza. A Presidência, de antemão,
inclina-se por não o fazer. Entendo que temos
um quorum; e aqui, aliás, abro um parêntese
para pedir encarecidamente aos membros desta
Comissão que compareçam. A Mesa, a Presidên
cia será cumpridora do Regimento, no que se
refere à presença nas reuniões da Comissão. Es
clareço também que a percepção dos jetons,
nos dias em que houver reunião das Comissões,
será aferida pela presença. É claro que isto não
significa nenhum estímulo ao comparecimento.
Entretanmto, freqiJentemente os Constituintes
são expostos a críticas, aliás procedentes, da im
prensa quanto à percepção dos jetons por não
comparecimento. E fundamental que os mem
bros das Comissões e Subcomissões se façam
efetivamente presentes, porque aqui não adotare
mos uma praxe de permitir assinaturas posterior
mente, até porque isto será contraproducente ao
próprio trabalho e facultará a qualquer membro,
a qualquer Deputado ou Senador argüir posterior
mente que algo foi deliberado à revelia daquilo
que ele próprio entendia. Assim, a Mesa fará cum
prir realmente as disposições regimentais, e pede
encarecidamente o comparecimento a todos.

Submeto também ao Plenáno a idéia de convo
carmos a próxima reunião para o dia 23, já nas
Subcomissões. Não será reunião do pleno.

Em votação a sugestão.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES 
Sr. Presidente, se V.Ex' me permitir, eu gostaria
de sugerir que nesse período nós recebêssemos
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ATADA I' REUNIÃO

SQBCOMISSÃO DA UNIÃO,
DISTRITO FEDERAL

E TERRITÓRIOS

Aos sete dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dez horas e qua
renta e cinco minutos, em sala do Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, reuniu-se a Subcomis
são da União, Distrito Federal e Territórios, sob
a Presidência eventual do Senhor Constituinte
Francisco Cameiro, com a presença dos seguin
tes Constituintes: Davi Alves Silva, Vilson Souza,
Ruben Figueiró, Paes de Andrade, Mozarildo Ca
valcanti, Marluce Pinto, Chagas Duarte, Messias
Soares, Meira Filho, Márcia Kubitschek, Sigma
ringa Seixas, Jofran Frejat, Paulo Mincarone, Ro
berto Rollemberg. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declarou instalada a Subco
missão e esclareceu que iria proceder à eleição
do Presidente e Vice-Presidentes, convidando, nos
termos regimentais, os Senhores Constituintes
Márcia Kubitschek e Mozarildo Cavalcanti para
funcionarem como escrutinadores. Realizada a
eleição, e verificando-se a coincidência do núme
ro de sobrecartas com o de votantes, apurou-se
o seguinte resultado: para Presidente, Constituinte
Jofran Frejat, com 12 votos; para l°-Vice-Presi
dente, Constituinte Meira Filho, com 12 votos;
para 2°-Vice-Presidente, Constituinte Ruben Fi
gueiró, com 12 votos. Após a apuração, foram
os Constituintes referidos, proclamados eleitos.
Assumindo a Presidência, o Senhor Constituinte
Jofran Frejat agradeceu em seu nome e no dos
Senhores Meira Filho e Ruben Figueiró a honra
com que foram distinguidos. Em seguida, desig
nou o Senhor Constituinte Sigmaringa Seixas, Re
lator na Subcomissão, informando aos presentes
que a pr6xima reunião será amanhã, dia oito, às
dez horas. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presi
dente às onze horas e trinta minutos, encerrou
a reunião, cujo teor será publicado, na íntegra,
no Diário da Assembléia Nacional Consti-

presentativas de segmentos da sociedade". Minha lho, na semana de 22 em diante trabalharão as
idéia inicial, no caso da Subcomissão dos Esta- Comissões sem marcação. A Presidência pedirá
dos, seria ouvir não apenas autoridades, como aos Srs. Presidente e Relatores das Subcomissões
foi aqui sugerido, mas governadores - pelo me- que encaminhem seu roteiro de trabalho junta-

o nos os Governadores do Norte e do Sul, porque mente com esta Comissão, a sugestão de nomes
são homens que tem experiência. Temos esse de pessoas, de entidades que deverão ser ouvidas,
preceito, que fala em audiência de entidades re- porque, no caso aquelas que vierem encaminha
presentativas de segmentos da sociedade. Dentro . das pela Mesa, a própria Presidência, ao tomar
de uma interpretação um tanto elástica, poderia- conhecimento, irá transmitir aos demais mem
mos entender o Estado-membro como uma enti- bros. E, à luz de todos os elementos, vamos tomar
dade, mas o art. 16 do Regimento estabelece que uma decisão que melhor se adeque ao funciona
"os Ministrosde Estados e dirigentes de entidades mento da Casa.
da Administração Pública poderão comparecer Finalmente, gostaria de parabenizar aqui, em
perante as Comissões. Aquijá fala em Comissões nome do Relator José Richa, do Presidente e dos
- quer dizer, Comissão Plenária e não apenas Vice-Presidentes Nabor Júnior e José Maranhão,
Subcomissões. No entanto, o parágrafo único do os Srs. Relatores, Presidentes e Vice-Presidentes
art. 15 do Regimento cogita das "Normas Gerais das Subcomissões, eleitos recentemente, e conei
e das Disposições Transitórias e Finais". Nosso tar todos ao trabalho que, temos certeza, será
prazo já é exíguo. Não podemos repetir o que feito de maneira exemplar nesta Comissão.
houve no plenário, quando da aprovação do pró- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
prio Regimento. trabalhos da presente reunião.

Diz o citado artigo, em seu parágrafo único, Está encerrada a reunião. E, para constar eu,
que "as Comissões e Subcomissões, além das Edson Nogueira da Gama, Secretário, lavreia pre
atribuições previstas neste Regimento, elaborarão sente Ata que, depois de publicada, será assinada
as Normas Gerais e as Disposições Transitórias pelo Senhor Presidente.
e Finais, relativas à temática de suas competên-
cias". '"

Tendo em vista essa interpenetração, não s6
dentro de cada Comissão, mas nas Comissões
entre si, enquanto não vierem as "Normas Gerais
e as Disposições Transitórias", teremos que traba
lhar dentro do bom senso, porque o prazo, como
disse, já é muito exíguo.

Gostaria de pedir a atenção final do Presidente
e dos companheiros para o prazo. Estamos diante
desse impasse em algumas Comissões, sobre
tudo quanto às Subcomissões. Mas o § 3° do
art 14 é taxativo a esse respeito:

"§ 3° As Comissões a partir de sua cons
tituição, terão prazo de 65 (sessenta e cinco)
dias para concluir seu trabalho, findos os
quais os encaminharão à Comissão de Siste
matização, que, por sua vez, deverá, dentro
de 3D (trinta) dias, apresentar à Mesa o Pro
jeto de Constituição."

Penso que esse prazo de 65 dias - deveremos
prevenir-nos quanto a isto - está correndo a par
tir da Constituição da nossa Comissão. Acho que
nosso Presidente poderá entrar em entendimento,
quanto a esse aspecto, com o Presidente da As
sembléia Nacional Constituinte, mas me parece
que devemos trabalhar como se isso estivesse
rigorosamente em vigor.

Eram estas, Sr. Presidente, as considerações
que eu queria fazer, porque ouvir aqui algo sobre
convidar juristas, e vejo que o dispositivo, no que
tange às Subcomissões, é ainda mais restrito.

São considerações que faço, a título de suges
tão, para que tenhamos um entendimento co
mum que deverá prevalecer no âmbito das três
Subcomissões.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Presidência agradece a contribuição ao Consti
tuinte Chagas Rodrigues.

Não havendo mais manifestação do Plenário,
gostaríamos de fazer, em primeiro lugar, uma
consideração quanto à reuruão das quartas-feiras,
tema que ficou pendente. Como não há previsão
de convocação para a primeira semana de traba-

o material que deverá virda Mesa, o que facultará
nosso trabalho.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
AMesa acolhe a sugestão do Constituinte Aloysio
Chaves, que, além disto, já seria objeto de nossa
exposição, nos seguintes termos: nesse interreg
no, vamos receber - ou esperamos receber 
as sugestões e propostas que ainda estão retidas
na Mesa da Assembléia Nacional Constituinte. Fa
remos a distribuição, nos termos regimentais, pe
las Subcomissões. E concitamos cada um dos
membros a preparar sua própria colaboração.
Ainda estou em dúvida quanto ao feriado. Con
sulto os Presidentes das Subcomissões, porque
as próximas reuniões já serão nas Subcomissões,
não serão mais reuniões de plenário.

O que dizo Presidente Jofran Frejat, da Subco
missão A? (Pausa.) A Subcomissão A, então, irá
reunir-se amanhã, fixando a reunião subseqüente
para o dia 22.

O que dizo Presidente Chegas Rodrigues? Ado
ta o mesmo critério. E o que diz o Constituinte.
LuizAlbertoRodrigues? (Pausa.) Também o mes
mo critério.

Fica, assim, determinado pelos Presidente das
Subcomissões que haverá reunião amanhã, às
10 horas, estando acordado também que a próxi
ma reunião das Subcomissões será no dia 22,
às 10 horas. Nesse interregno, a Presidência da
Comissão fará distnbuir às respecitvas Subcomis
sões as contríbuiçôes que receber da Mesa e o
restante do material de expediente que julgar ne
cessário ao bom andamento dos trabalhos. Fare
mos o possível para que as coisas sejam feitas
da maneira a mais prática.

O SR. CONSTITUINTE - (Intervenção fora do
microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Peço eocompanheiro que faça esse tipo de obje
ção na reunião de amanhã, com os respectivos
Presidentes, mas me parece que todos estão de
acordo quanto às datas.

O companheiro Jofran Frejat solicita a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT 
Sr. Presidente, nós, da Subcomissão da União,
DistritoFederal e Territórios, gostariamos que na
medida em que for chegando a documentação,
as propostas da Mesa para a Comissão, mesmo
no período de feriado, fosse elaborado um siste
ma de transferência desse material para as Subco
missões, porque muitos dos companheiros pre
tendem ficar trabalhando nesse período, para já
elaborar o seu trabalho, principalmente o nosso
Relator, que já terá algum material em mãos para
trabalhar.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
A Mesa acolhe a proposta. Já havia manifestado
também decisão nesse sentido.

Passo a palavra ao nobre Constituinte Chagas
Rodrigues.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES
- Sr. Presidente apenas a título de colaboração,
peço a atenção de V. Ex' e o devido esclareci
mento para o seguinte: falamos aqui em ouvir
grandes juristas, renomadas autoridades em cada
matéria especifica. O art. 14 do Regimento reza
que "as Subcomissões destinarão de 5 (cinco)
8 (oito) reuniões para audiência de entidades re-
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tulnte. E, para constar, eu, Antonio Fernando
Borges Manzan, lavrei a presente ata que, depois
de lida e aprovada, será assmada pelo Senhor
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Carneiro) 
Declaro abertos os trabalhos da Subcomissão da
União, DistritoFederal e Territórios.

Sr's e Srs. Constituintes, a condição regimental
de menos jovem desta Assembléia me faculta
o direito de presidi-Ia, o que é uma honra para
mim.

O número regimental seria de 9. Estamos com
10 Srs. Constituintes. Peço ao Secretário, Dr Fer
nando Manzan,para fazera chamada. Assim,tere
mos número regimental para dar curso à sessão.

(Chamada)

O SR. PRESIDENTE (Francisco Carneiro) 
Existindonúmero regimental, superior a 9, vamos
dar curso aos nossos trabalhos. Antes, farei escla
recimentos de como vai-se processar a eleição
para Presidente e Vice-Presidentes da Subcomis
são "A".

Os Constituintes serão chamados em ordem
alfabética. Dirigir-se-ãoà sala anexa, onde encon
trarão as cédulas e sobrecartas. Colocarão as cé
dulas correspondentes aos candidatos escolhi
dos, uma para Presidente e duas para Vice-Pre
sidentes, na sobrecarta. Encerrado o processo de
votação, serão convidados 2 Constituintes para
servirem de escrutinadores. Verificada a coinci
dência do número de sobre cartas com o dos vo
tantes, será iniciada a apuração, com abertura
dos envelopes e contagem dos votos Em seguida
será anunciado o resultado na ordem decrescente
dos votos, fazendo-se, de imediato, a proclama
ção dos eleitos, que tomarão posse no mesmo
momento.

Temos uma observação importante a fazer:pa
ra que não seja perdida nenhuma das interven
ções dos Constituintes durante os trabalhos aqui
realizados, é de fundamental importância que os
discursos e apartes sejam proferidos nos micro
fones a este fim destinados. Para tanto, roga-se
a cada interrogante da Subcomissão que decline
seu nome antes de iniciarqualquer fala,para pos
sibilitar a identificação correta, ao se proceder à
transcrição da gravação pelo método taquigráfico.
As orações proferidas fora do microfone ou as
de dificil reconhecimento de que as produziu se
rão dadas como não havidas.

Vamos iniciar nossos trabalhos fazendo a cha
mada dos Srs. Constituintes. Passo a palavra ao
Sr. Secretário para fazê-Ia.

Serei o primeiro a votar. De acordo com o Regi
mento, tenho de passar a Presidência, durante
o penado de minha votação, a um colega Cons
tituinte.

Convido o Constituinte Meira Filho para assu
mir temporariamente a Presidência dos trabalhos.

(O Sr. Constituinte Meira Filho assume a
Presidência)

A SRA. CONSTITUINTE MÁRCIA KUBITS
CHEK- Sr. Presidente, gostaria de saber se não
haverá a leitura dos nomes dos candidatos aos
diversos cargos.

O SR.PRESIDENTE (MeiraFilho)- Desculpe,
mas quem poderá responder à indagação é o

Constituinte Francisco Cameiro, tão logo reassu
ma a Presidência. Agora vou votar.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Carneiro) 
Atendendo à solicitação da Constituinte Márcia
Kubitschek, leio os nomes dos candidatos: para
Presidente, ConstituinteJofran Frejat, do PFL;pa
ra lO-VIce-Presidente, Constituinte MeiraFilho, do
PMDB; para 2°-Vice-Presidente, Constituinte Ru
ben Figueiró, do PMDB. Esta é a chapa existente,
o que não impede que se apresentem outras.

Vamos continuar o processo de votação proce
dendo à chamada dos Srs. Constituintes.

(Chamada)

Temos 8 titulares Chamaria a ConstituinteMár
cia Kubitschek como Suplente.

Declaramos encerrado o processo de votação.
Vamos convidar 2 Constituintes para completar

a Mesa e auxiliarna apuração dos votos. Convido
os Constituintes Márcia Kubitschek e Mozarildo
Cavalcanti. (Pausa.)

A SRA. CONSTITUINTE MÁRCIA KUBITS
CHEK - Sr. Presidente, são 12 os votantes e
12 as sobrecartas.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Carneiro) 
Foi verificadaa coincidência do número de votan
tes com o número de cédulas. Concluída a vota
ção, deveríamos anunciar o seu resultado pela
ordem decrescente de votos. Mas, como V. Ex"
puderam verificar, todos tiveram o mesmo núme
ro de votos. Desta forma, vamos anunciar o resul
tado pela ordem constante na chapa. Agradeço
à Constituinte Márcia Kubitschek e aos colegas
Constituintes que procederam à apuração dos vo
tos.

Anuncio o resultado da votação: Presidente
Constituinte Jofran Frejat; lo-Vice-Presidente,
Constituinte Meira Filho; 2°-Vice-Presidente,
Constituinte Ruben Figueiró. (Palmas.)

Convido os nobres Constituintes Jofran Frejat,
Meira Filho e Ruben Figueiró para assumirem
a Presidência da Subcomissão.

Desta forma, dou por concluídos meus traba
lhos. Agradeço aos nobres colegas a ordem com
que desenvolveram a eleição. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Em pri
meiro lugar, quero agradecer aos nobres Consti
tuintes membros desta Subcomissão peja con
fiança depositada no acordo feito entre as Lide
ranças, para a eleição serena e tranqüila do Presi
dente e do 1°e 2°-Vice-Presidentes.

Ainda em obediência a esse acordo, a Presi
dência designa para Relator desta Subcomissão
o Constituinte Sigmaringa Seixas. (Palmas.)

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião, convocando todos
os Srs. Constituintes para a primeira reunião da
Comissão da Organização do Estado a realizar-se
amanhã, às 10 horas, na sala ao lado, quando
iniciaremos os nossos trabalhos de organização
e métodos para funcionamento da Comissão e
das Subcomissões.

Está encerrada a reunião.

ATA RESUMIDA DA
2° REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos nove dias do mês de abril do ano de um
mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas e

vinte e cinco minutos, na Sala B1 da Câmara
dos Deputados, reuniu-se a Subcomissão da
União, Distrito Federal e Territórios, sob a presi
dência do Senhor ConstituinteJofran Frefat (PFL
- DF), com a presença dos seguintes Consti
tuintes: MeiraFilho (PMDB - DF), Ruben Figuei
ró (PMDB - MS), Sigmaringa Seixas (PMDB 
DF),AnnibalBarcellos (PFL- AP),Chagas Duar
te (PFL- RR), Felipe Mendes (PDS- PI),Fran
cisco Carneiro (PMDB - DF), Geovani Borges
(PFL-AP), MarlucePinto (PTB-RR), Mozarildo
Cavalcanti (PFL - RR), Roberto Rollemberg
(PMDB - SP), VIlson Souza (PMDB - Se). Ha
vendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou iniciados os trabalhos e passou à leitura
da Ata da reunião anterior, que foi aprovada por
unanimidade. Expediente: Correspondência rece
bida: Ofício n° 87/87 de 7 de abril, do Senhor

,Líder do PDS, substituindo o Deputado DavidAl-
ves Silva pelo Deputado Felipe Mendes, como
membro efetivoda Subcomissão. Correspondên
cia expedida; quarenta e seis oficios, comunican
do a mstalação da Subcomissão, composição da
Mesa e indicação do Relator. Ofício no 19, solici
tando o fornecimento de periódicos para a Subco
missão. O Senhor Presidente anuncia que a finali
dade da presente reunião seria para estabeleci
mento do roteiro de trabalho da Subcomissão,
sugestões para convidar representantes de clas
ses, calendários das audiências públicas e estabe
lecimentos de prazos. Discutiram a matéria os
Senhores Constituintes:Felipe Mendes, Mozarildo
Cavalcati,Chagas Duarte, Marluce Pinto, Annibal
Barcellos, Roberto Rollemberg, Meira Filho, Geo
vani Borges e Vilson Souza. O inteiro teor dos
trabalhos será publicado, após a tradução das
notas taquigráficas e o competente registro datilo
gráfico, no Diário da Assembléia Nacional
Contituinte. Nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente deu por encerrados os trabalhos,
às onze horas e quarenta e cinco minutos, convo
cando os Senhores Constituintes para a próxima
reunião a ser realizada dia vinte e três de abril,
às dezenove horas, para continuação do debate
da matéria constitucional. E, para constar, eu, An
tônio Fernando Borges Manzan,Secretário, lavrei
a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.

O SR.PRESIDENTE (Jofran Frejat)- Havendo
número regimental, soba proteção de Deus, de
claro abertos os trabalhos desta Subcomissão.
Passo a palavra ao Sr. Secretário, que procederá
à leitura da ata da reunião anterior.

(É lida e aprovada a ata da reunião anterior.)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Peço
ao Sr. Secretário que faça a leitura do expediente.

(Leitura do expediente)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Na nos
sa pauta de reuniões de hoje temos quatro itens.
O primeiro deles é pedir aos Constituintes suges
tões para a elaboração do roteiro dos nossos tra
balhos. Naturalmente vamos ter de estabelecer
uma rotina para aqihzé-lo e para que possa~os

nos entrosar com mais facilidade. Tenho a Im
pressão de que esta é a primeira Subcomissão
que se reúne e gostanamos, realmente, de dar
tempo ao nosso Relatorpara que desempenhasse
suas funções com a maior tranqüildade possível.
Em que pese ao fato de existir proposições no
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sentido de dilatar os prazos, tenho receio que a
própria definição do Regimento que já existe pos
sa impedi-lo. Por isso, creio que, se tivermos uma
rotina de trabalho, talvez seja muito mais fácil
concluí-lo rapidamente. Gostaria, em segundo lu
gar, que os Constituintes apresentassem as suas
sugestões para os convites a serem formulados.
Já estamos expedindo diversos oficiospara Minis
tros. Governadores, tanto de Estados como de
Territórios e para entidades de classe. Mas, com
certeza, alguns Constituintes têm áreas de inte
resse próprio, conhecem, nas suas bases e re
giões, entidades que tenham propostas a nos
apresentar, o que irá enriquecer o trabalho desta
Subcomissão. Todos os Constituintes que te
nham interesse em convidar entidades de classe
específicas, que não foram convidadas pela Presi
dência ou pela Mesa, queiram por gentileza, enca
minhar esses pedidos para que encaminhemos
a correspondência aos locais próprios. O terceiro
item de nossa pauta diz respeito ao calendário
das audiências. Observamos que há interesse da
Presidência da Comissão no sentido de marcar
um dia para que as audências sejam em conjunto
com as diversas Subcomissões e com a Comis
são. Não saberia dizer se alguns assuntos especí
ficos vão despertar tanto interesse na Comissão.
Creio que nós, na Subcomissão, poderemos de
senvolver trabalho no sentido de que alguns expo
sitores e algumas entidades possam fazer exposi
ções sobre assuntos específicos da União, do Dis
trito Federal e dos Territórios. Desta forma, pode
mos até estabelecer o número de sessões de ex
positores para ouvir assuntos pertinentes à nossa
Subcomissão. O quarto item é o estabelecimento
de prazos para os nossos trabalhos. A Mesa da
Assembléia NaCional Constituinte nos encami
nhou uma proposta definindo o tempo para os
diversos setores, para os expositores, para o Rela
tor, para os debatedores etc. Alguns estão muito
bem colocados, mas talvez pelo fato de não lidar
com Subcomisão, nem com audiência pública,
há situações que precisam ser estabelecidas. A
priorl obedecemos a esse critério, naturalmente
ouvido o Plenário: o Relator terá 30 minutos para
sua exposição, os membros da Subcomissão te
rão 15 minutos e os Constituintes não-membros
da Subcomissão terão 5 minutos. Nas reuniões
públicas, O expositor da entidade terá 30 minutos
para a apresentação de seu trabalho, o Relator
terá 5 minutos para apresentar as suas contrapo
sições e contrapropostas, a sua crítica e a sua
avaliação, os membros da Subcomissão terão 3
minutos e os Constituintes não-membros tam
bém 3 minutos. Falou, na proposta da Mesa, a
resposta do expositor, que naturalmente terá con
tra-argumentação para colocar, tanto ao Relator
como aos Constituintes. Foi apresentada, tam
bém, a proposta de 3 minutos para a resposta
do expositor às apresentações. Gostaria de saber
dos nossos companheiros se poderemos dar cur
so a esse procedimento. A palavra está franquea
da aos nosso ConstItuintes.

Peço aos nobres Constituintes que fizerem uso
da palavra que usem o microfone, para que seus
depoimentos sejam registrados nos Anais da Ca
sa.

O SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES 
c:luero,além de declinar o nome, apresentar-me,
porque estou aqui pela primeira vez, em função

da permuta que houve, por interesse recíproco
meu e do Deputado Davi Alves Silva. Ele queria
participar da Subcomissão dos Estados e eu da
Subcomissão da União, DistritoFederal e Territó
rios. De modo que esta é a primeira reunião da
qual participo. Meu nome é Felipe Mendes, sou
do PDS do Piauí. No Piauí temos coligação com
o PMDB. Sou economista e ex-secretário de Fa
zenda e 'planejamento do Estado. Daí depreen
de-se o interesse em participar desta Subcomis
são. Gostaria, dentre as sugestões a apresentar,
de colocar uma questão que me parece estar
em evidência, ultimamente, no Brasil, diante da
possibilidade de ser discutida na Constituinte: o
desenvolvimento regional.Vique aqui estão repre
sentadas todas as regiões, principalmente a Norte,
Nordeste e Centro-Oeste. Parece-me que esta
questão regional precisa ser melhor colocada a
nívelde futura Constituição. Não tenho uma idéia
precisa, mas creio que as diversas regiões têm
suas peculiaridades. O País é uma imensidão e
as definições de competências da União precisam
ser colocas em nível intermediário entre os Esta
dos, de modo que as atuais Superintendências
Regionais de Desenvolvimento - Sudam, Sude
ne, Sudeco, entre outras - possam receber dele
gações de competência da União para, juntamen
te com os Estado e Municípios,se ter nova feição
na Administração Pública Federal neste Pais. Isso
me leva também a levantar a necessidade de esta
Subcomissão atuar muito intimamente com as
demais Subcomissões, especificamente com a
de competência do Poder Legislativo, porque es
tão amarradas àquilo que é competência da
União,àquilo que é competência privativado Con
gresso Nacional. De modo que acredito que preci
saremos muito trabalhar em conjunto com as
demais Subcomissões. Talvezo nosso Presidente
e o Relator possam fazer inicialmente o mapea
mento do que é mais urgente. Se for aceita a
sugestão, cada um de nós até poderia fazer as
ligações com as outras Subcomissões, pelo me
nos naquelas em que formos suplentes.

Eram estas as nossas sugestões. Estou dispos
to a colaborar com a Presidência e com o Relator
no que for necessário.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a Vossa Excelência.

O SR. CONSTITUINTE MOZARILDO CAVAL·
CANTI - Sr. Presidente, anotei os tópicos que
V. Ex-enumerou, começando pelo roteiro, suges
tões, calendário de audiências e prazos. Acredito
que a idéia do roteiro seja estabelecer quais os
caminhos que devemos começar a percorrer. Es
tamos nos reunindo, o nosso tema é aparente
mente restrito, mas, como observou o nosso cole
ga do Piauí, tem implicações muito grandes. Por
exemplo: nós, de Roraima, defenderemos aqui
a transformação do Território em Estado, o que
tem implicações obviamente com a Comissão
do Sistema Tributário, a competência da União
em relação aos encargos dessa transformação.
Vejoque precisamos, para começar a discutir tais
temas, como também a eleição do Governador
do DistritoFederal, ter subsídios. Muitosdos com
panheiros aqui já apresentaram em Plenário su
gestões a respeito desses temas. Já apresentei
proposta com relação à transformação dos Terri
tórios em Estados. Pelo que sei, essas sugestões
não foram encaminhadas para a Subcomissão.

Parece-me que começaria aí o primeiro passo
para a discussão específica desses temas. E meu
interesse defender, dentro da figura da Federação,
a extinção da figura do Território Nós, que nasce
mos e vivemos em um Território Federal, sabe
mos o quanto ditatorial e draconiana é essa figura
e quanto ela realmente representa em termos de
castração de lideranças que possam se formar
nessas regiões. Todos esses temas que podem
começar a ser debatidos precisam partir de algum
ponto, que deveria ser a existência de sugestões
na Mesa para que pudéssemos formalizar convi
tes. Temos, entre os Deputados de Roraima, um
ex-Governador do Território que pode dar seu
testemunho sobre a figura do Território. Temos
o campanheíro Chagas Duarte, Secretário de Go
verno por muito tempo em diversas fases. Eu
também fui Secretário de Saúde no Território.
Podemos também convidar o Governador, que
poderá dar um depoimento atual. Precisaríamos
começar dizendo que passos daremos, para que
a partir daí possamos estabelecer o roteiro e, em
decorrência, o calendário para os nossos traba
Inos

Era essa a colocação que eu queria fazer,solici
tando ao Presidente e ao Secretário providências
no sentido de fazer chegar às Subcomissões su
gestões que digam respeito aos temas que a Sub
comissão analisará.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V. Ex-e participo ao Constituinte Mozarildo
Cavalcante que a Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte nos comunicou que até o final desta
semana estará encaminhando para as comissões
as propostas constitucionais apresentadas à Me
sa, que ainda não nos chegaram às mãos. No
momento em que ISSO ocorrer, naturalmente se
rão distribuídas para os Constituints desta Subco
missão. Esta é uma sessão de reconhecimento,
de planejamento para o inicio dos nossos traba
lhos. Na medida em que chegarem as proposts
constitucionais, com certeza faremos chegar aos
nossos companheiros Constituintes.

Chamo a atenção para o aspecto de que esta
mos inovando em termos de Assembléia Nacional
Constituinte. Todas as que vigeram no País o fize
ram através de um esquema do geral para o espe
cífico.Aqui,estamos invertendo as posições: esta
mos saindo do específico para o geral. Não há
esqueleto, não há uma comissão chamada de
grande comissão, para que comecemos a traba
Ihadr em cima do previamente fixado, Tanto as
sim que já houve sugestões de vários Constituin
tes no sentido de se pegar o roteiro da Consti
tuição de 46, o roteiro do projeto constitucional
de AfonsoArinos,o roteiro de propostas de outros
partidos. Isso, na verdade, criou dificuldade de
entendimento, porque, de acordo com a seleção
partidária, alguns Constituintes preferiam um tipo
de Constituição já estabelecida, outros a sua pro
posta. De forma que estamos inovando e vamos
precisar do espírito criativode cada um dos Cons
tituintes, no sentido de darmos um roteiro inicial
para o nosso trabalho, na maior abertura demo
crática que se possa fazer.

Concedo a palavra ao Constituinte Chagas
Duarte.

O SR. CONSillmNTE CHAGAS DUARTE 
Sr. Presidente e membros desta Comissão, para
facilitar os nossos trabalhos, sugerimos que as
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O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Tenho
certeza de que a colaboração de V.Ex' será muito
valiosa para os nossos trabalhos. Concedo a pala
vra ao Constituinte Felipe Mendes.

nossa colaboração no sentido de verificar essa
possibilidade de transformação dos dois Territó
rios em Estados. Acho que chegou a ocasião de
fazê-lo e vamos aproveitá-Ia. Já existe, como afir
mou a Constituinte Marluce Pinto, o trabalho de
um grupo criado com autorização do Presidente
Figueiredo e constituído no Ministério do Interior.
Trata-se de trabalho bem feito, que podemos
aproveitar de início, enviando-o à Comissão, que
também poderá estudá-lo. Estamos prontos 
repito - a colaborar com esta Subcomissão. Va
mos trabalhar firmemente. O Constituinte Ruben
Figueiró, que já conhece o Território, é um pouco
pessimista, mas vamos procurar convencê-lo e
mostrar-lhe a necessidade disso. Quanto à trans
formação - como o Constituinte Mozarildo Ca
valcanti falou - a extinguir a figura de Território,
para mim ainda é um ponto a ser discutido. O
Amapá, quarenta anos atrás, era uma vila com
dois mil e quinhentos habitantes. Passá-lo direta
mente a Estado não é a minha idéia. Estou adian
tando esse dado, mas na discussão virão as ra
zões.

O SR. CONSmUlNTE FEUPE MENDES 
Sr. Presidente, gostaria de voltar àquela sugestão
a respeito das Superintendências regionais, para
solicitar que fossem convidados os Superinten
dentes. Comunico a V.Ex'!' que a Sudene realizou,
na segunda e na terça-feira passadas, um breve
seminário, com a participação, inclusive, de al
guns Constituintes da região, e, com a colabo
ração de técnicos, está preparando um documen
to para ser encaminhado à Assembléia Nacional
Constituinte. Parece-me que tanto aquela como
as outras Superintendências poderiam fazer-se
presentes a esta Subcomissão. Outra sugestão,
prosaica, seria a de examinarmos uma distribui
ção melhor dessas cadeiras. Parece-me que outra
disposição talvez pudesse tornar mais aconche
gante o convívio com os nossos companheiros:
que uma filaem frente à outra poderia acomodar
melhor os nossos debates, a nossa participação.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V.Ex'.

os colegas de Roraima acharem por bem nos
reunirmos antes do dia 22, poderemos fazê-lo,
inclusive contando com a colaboração dos repre
sentantes do Amapá. Fica aqui o meu ofereci
mento. Aguardo a resposta da Mesa e, natural
mente, de V.Ex', Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) -O último
argumento de V.Ex' é irretorquível. Por ser, além
de ex-governador, o seu marido, ele, com certeza,
será compelido por V. Ex' a vir à nossa reunião.
Peço ao Sr. Secretário que formule um convite
oficial, desde que autorizado pelo Plenário aqui
estabelecido, no sentido de ser ele o primeiro
a ser convidado para a reunião do dia 22, que,
naturalmente, será a nossa primeira reunião após
esta, para que S. Ex' venha expor a sua expe
riência. Concedo a palavra ao Constituinte Moza
rildo Cavalcanti, pedindo-lhe que faça uso do mi
crofone, pois suas palavras são muito importantes
para os registros nos Anais da Assembléia Nacio
nal Constituinte.

O SR. CONSmrnNTE MOZARlLDO CAVAL
CANTI-Sr. Presidente, gostaria apenas de com
plementar. Eu havia olvidado, durante minhà ex
posição, o ex-governador do Amapá, que participa
da nossa Subcomissão e que, portanto, junto com
o ex-Governador Ottomar Pinto, pode ser um dos
dois primeiros convidados a expor a problemática
dos Territórios, falando-nos de suas experiências
como governador nomeado e hoje defendendo
exatamente a tese da transformação dos Territó
rios em Estados, porque reconhece que a figura
de Território é anacrônica, não só política como
administrativamente.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Annibal Barcellos.

O SR. CONSmUINTE ANNIBAL BARCELLOS
- Sr. Presidente, permita-me a apresentação.
Sou Deputado eleito pelo Território Federal do
Amapá. Essa é a primeira legislatura de que parti
cipo. Fui governador do Amapá durante seis anos
e quatro meses. Terminado o mandato do Presi
dente João Figueiredo, continuei governando
aquele Território quatro meses, à espera do meu
substituto. Havia lá uma disputa muito grande
entre o PMDB e o PFL, e eu fiquei aguardando
durante quatro meses - repito. Fui chamado pelo
Presidente José Sarney, que me falou da sua difi
culdade em nomear o governador daquele Terri-
tório. Afinal foi nomeado um governador neutro, Gostaria de alertar os Constituintes da nossa
um magistrado. Essa espera não constitui, para Subcomissão para o fato de que teremos entre
mim, um grande sacrificio, porque o Presidente cinco e oito sessões de exposições de entidades
da República deu-me toda força para continuar e da população, de um modo geral, através de
governando como mandatário maior daquele seus representantes. Naturalmente, gostaríamos
Território. Sabemos das dificuldades que enfrenta que os Srs. Constituintes encaminhassem à Mesa
o Território. Acho que ele chegou a um ponto suas solicitações para que verificássemos a possí-
de desenvolvimento que não dá mais para conti- bilidade de compatibilizar isso, porque tenho a
nuar nesta situação. Ele não tem autorização para certeza de que muitas propostas virão de se trazer
ficar com o ICMque é recolhido pelo Território, a esta Subcomissão pessoas de reconhecida ce-
por convênio que conseguimos no Ministério da pacidade e que possam trazer contribuições. Mas,
Fazenda. Esta quantia segue para o Banco do naturalmente, não podemos chamar todas, por-
Brasil e deste vai ao Ministérioda Fazenda, sendo, que a nossa limitação é regimental. De forma
depois, liberado em forma de EGU. Não podemos que vamos receber todos os pedidos e tentaremos
aumentar a nossa capacidade administrativa, nem compatibilizar isso com o número de cinco a oito
contratar pessoal. Conseguimos dinheiro para sessões públicas. Por outro lado, já temos as soli-
construir escolas, uma penitenciária e um posto",,- citações, pelo menos verbais, de várias entidade,
de saúde, mas ficamos sempre presos ao Gover- não só do Distrito Federal, mas de fora, indepen-
no Federal no sentido de obter autorização para dentemente daquelas pessoas que têm experiên-
contratação de pessoal. Estamos prontos a dar cia, como ex-Governadores de Territórios que

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - O pedi
do de V.Ex' Será atendido.

Gostaria de dizer ao Constituinte Chagas Duarte
que nós ainda estamos iniciando os nossos traba
lhos, porque a eleição foi anteontem e ontem
houve reunião, quando praticamente a pauta foi
feita no sentido de começarmos a esboçar algu
ma coisa.

Concedo a palavra à Constituinte Marluce Pinto.

A SR' CONSmUlNTE MARLUCE PINTO 
Sr. Presidente, ilustres membros desta Subcomis
são, sou Marluce Pinto, do PTB de Roraima. Quan
to à sugestão do Constituinte Mozarildo Caval
canti, no sentido de o ex-Governador Ottomar
Pinto vir fazer uma exposição, gostaria de sugerir
a V. Ex' que ele fosse convidado para a reunião
do dia 22, uma vez que V.Ex' ainda não recebeu
da Mesa uma definição quanto ao custeio das
despesas e ele se encontra aqui. Na sua adminis
tração como Governador de Roraima, Ottomar
Pinto iniciou trabalho a fim de que os Territórios
fossem transformados em Estados. Seria bastan
te viável que na próxima reunião ele fízesse sua
exposição, porque aquilo que os membros desta
Subcomissão achassem útil poderia ser aprovei
tado. Já existe esse trabalho, bem como um pro
jeto de autoria do Constituinte Mozarildo Caval
canti, desde 1983, também neste sentido. Deve
existir,além desses, o do ex-Governador do Ama
pá. Se V. Ex' quiser, esse convite poderá ser feito
até por meu intermédio, porque ele é do meu
partido, é meu marido e já estamos preparando
um trabalho, que - creio - facilitariamuito, para
os dois Territórios, a abordagem da questão. Se

pautas, os roteiros e as sugestões fossem, na me
dida do possível, encaminhados com a devida
antecedência, para que neles possamos nos de
bruçar, estudá-los e não sermos em cima da hora
surpreendidos, muitas vezes sem tempo para um
raciocínio que venha a ajudar a enriquecer as
proposições. Queremos reiterar o que colocou
o constituinte Mozarildo Cavalcanti, que, de fato,
precisamos ter contato com as demais Subco
missões e também com as representações dos
Territórios. Ainda ontem estive na Inspetoria Geral
de Finanças. O seu dirigente, Dr.Militino, dizia-me
da importância de eles serem ouvidos, das propo
sições que teriam de ser feitas em relação ao
nosso tema, o da passagem dos Territórios a Esta
dos. Preocupa-me, sobretudo no Território, repre
sentações lá existentes, como a Ordem dos Advo
gados. Diziam-me ontem o Presidente que gosta
ria de estar presente nesta Subcomissão. Então,
faço uma pergunta: quem arcará com as despe
sas com a vinda de representantes?

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Não te
mos informações sobre se a Mesa da Constituinte
autoriza o pagamento do transporte e estada de
expositores que venham de fora. Faremos uma
comunicação tão logo tenhamos esclarecimen
tos.

O SR. CONSmrnNTE CHAGAS D<.IARTE 
Gostaria de obtê-Ias, tão logo fosse possível, para
transmiti-Ias ao Território. A sugestão que fica é
que as pautas e roteiros nos cheguem às mãos
com bastante antecedência, se possível, para que
deles tomemos conhecimento e melhor debatamos
o assunto.
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gostariam de participar.Tentaremos, então, com
patibilizarisso. Mas, como o tempo urge e temos
pela frente a Semana Santa, quando, provavel
mente, não deve funcionar a nossa Subcomissão,
o que, aliás, é muito compreensível, porque os
nossos Constituintes são muito religiosos e gosta
riam, naturalmente, de fazersuas preces nas suas
paróquias - nesse período teremos uma semana
praticamente em recesso branco. De forma que
estaremos atrapalhados, em uma semana, na
continuidade dos nossos trabalhos. Pediria aos
Srs Constituintes que encaminhassem à Mesa
seus pedidos. Tentaremos compatibilizara solici
tação da presença desses representantes.

Continua franqueada a palavra.

Concedo a palavra ao Constituinte Roberto Ro
llemberg.

o SR. CONSmUINTE ROBERTO ROLLEM
BERG- Sr. Presidente, ilustresmembros da Sub
comissão, discutiu-se muito, na formação das Co
missões, a importância das mesmas. Realmente,
a maior predominância deu-se às subcomissões
da Comissão da Ordem Econômica, que chama
ram a atenção da imprensa e dos Constituintes.
A uma série de outras Comissões atribui-se um
valor extraordinário. Nossa Subcomissão, a da
dnião, do Distrito Federal e dos Territórios, da
Comissão da Organização do Estado, parece-me
que não foi devidamente projetada no valor geral.
Entretanto, entendo - e gostaría que os compa
nheiros da Subcomissão discutissem, e a Presi
dência tivesse isso como objetivo principal - o
sentido de que a Comissão da Organização do
Estado, por sua própria natureza constitucional,
doutrinária e ideológica, realmente pode, inclu
sive, influirno próprio tamanho, na extensão da
Constituição, se assumirmos de fato a obrigação
de estudar a organização do Estado. Até pelas
atribuições da União, dos Estados e dos Municí
pios, no conjunto da Comissão temática, podere
mos avançar na competência dos Estados, dos
Municípios e da União. Não vejo impossibilidade
de discutirmos, em termos de organização do
Estado, regras até para as demais Comissões,
no final da discussão, na Sistematização, por sua
própria natureza, é a base angular da Constituição,
nossa Comissão e a nossa Subcomissão passarão
a ter uma importância fundamental. É claro que
temos aqui companheiros absolutamente com
petentes, assim como a direção. Mas uma expo
sição jurídica sobre a competência da Comissão
da Organização do Estado e suas &ubcomissões,
nos levará, inexoravelmente, a esta minha posi
ção, que creio ser absolutamente correta, do pon
to de vista técnico, da elaboração de uma consti
tuição, porque a organização do Estado tem que
estabelecer normas definitivas para toda a Consti
tuição. Seria bom se ouvíssemos, a critério da
Presidência e dos companheiros - aqui, natural
mente, existem vários bacharéis, porque neste
Brasil os bacharéis proliferam, e sou um deles
também -, rapidamente, um jurista a ser esco
lhido por V. Ex', Sr. Presidente, para que desse
esse enfoque do que a Comissão da Organização
do Estado pode determinar na formação da Cons
tituição.Estabelecidos esses parâmetros, acredito
que nossa Comissão terá, e tem, uma função
fundamental nessa Constituinte,e que deveremos
fazer questão de exercê-Ia.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V. Ex". Gostaria de aduzir alguma coisa
ao que foi dito. Realmente, nossas Comissão e
Subcomissão não têm sido das mais disputadas,
talvezaté porque não se tenham detido a respeito
das atribuições desta Comissão e suas Subco
missões, e existam os "assuntos da moda" que,
naturalmente, atraem a atenção da Imprensa e
das pessoas que estão buscando discutir os as
suntos temporários. Se nos reportarmos ao texto
constitucional vigente, vamos verificarque, no ca
pítulo da União, teremos uma importância muito
grande com relação à competência da União,não
só com relação aos Estados, aos Municípios, ao
próprío DistritoFederal e às Regiões, mas especi
ficamente na vida nacional, às intervenções, ao
estado de emergência, à nossa navegação aérea
e marítima, às telecomunicações, às concessões
das telecomunicações. São assuntos da maior
importância e vão, naturalmente, no desenrolar
dos debates, suscitar interesse maior do que têm
suscitado até agora. Considero pertinente a colo
cação do Constituinte Roberto Rollemberg e va
mos procurar um jurista .que tenha conhecimen
tos suficientes, para que nos traga informações
a respeito da nossa competência. Nós, que nos
consideramos todos competentes através do vo
to, vamos buscar o conhecimento juridico mais
profundo dessas pessoas. Agradeço a V. Ex".

Concedo a palavra ao Constituinte Chagas
Duarte.

O SR. CONSmUINTE CHAGAS DUARTE 
Gostaria de apresentar uma outra sugestão, a fim
de que possamos ter uma visão ampla, global,
do andamento, da feitura de nossa Constituição.
Gostaria de saber se há a possibilidade de a Mesa
nos fazer uma demonstração gráfica, através de
um fluxograma, desde a entrada das sugestões
constitucionais, que surgirão na Mesa, até a saída
delas, depois de debatido o assunto. Seria possí
vel, através de um fluxograma, essa demonstra
ção gráfica, desde a entrada até a saída, até ser
apresentada à Comissão de Sistematização? Acho
que isso facilitaria em muito o nosso trabalho,
determinando as datas de tudo isso em cada Co
missão, em cada Subcomissão. Sabemos das da
tas, pois estão no Regimento Interno.Mas o fluxo
grama nos facilitaria, no nosso entender, os nos
sos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - V. Ex"
deve ter recebido uma pasta onde consta esse
fluxograma mostrando não só os prazos, mas o
fluxode encaminhamento das propostas constitu
cionais, desde a Mesa até as Subcomissões e
a sua volta...

O SR. CONSmUINTE CHAGAS DUARTE 
Está demonstrado isso graficamente?

O SR.PRESIDENTE (Jofran Frejat)- Não gra
ficamente. Vamos atender a solicitação de V. Ex"
e pedtr ao Secretário que peça à assessoria para
elaborar um fluxograma, além do que está incluí
do na pasta, para facilitaro trabalho dos nossos
Constituintes.

Agradeço a V. Ex'.
Continua franqueada a palavra.

O SR.CONSTITUINTE MOZARILDO CAVALCAN
TI- Sr. Presidente, só queria indagar, para objeti
var, se o oferecimento feito pela Constituinte Mar-

luce já foi acatado pelo Plenário, já que, pare
ce-me, no dia 22 nada temos especificamente
estabelecido para abordar ou debater. Parece-me
que a presença, por exemplo, do ex-Governador
para abordar o tema Territórios, pelo menos, já
seria um bom começo. Agora, acolhendo tam
bém a idéia do Constituinte Rollemberg, teríamos
um ponto de partida, pelo menos.

O SR. PRESIDENTE(Jofran Frejat) - Acaba
mos de mandar verificar, na Comissão, o dia da
próxima reunião, para que não haja superposição.
Apríorí, tínhamos escolhido o dia22 para a nossa
próxima sessão, e pretendíamos que fosse às 10
horas. Mas nesse horário temos a reunião da Co
missão.já anunciada pelo seu Presidente. Temos
uma opção para o dia 22, que seria convocar
uma sessão extraordinária para a noite, porque,
naturalmente, isso demanda tempo. Evidente
mente, se convocássemos o ex-Governador para
as nove horas, ouviríamos muito pouco dele, para
debates e para conversações. E às dez horas tería
mos que estar em uma próxima sessão. De forma
que sugiro que tenhamos uma sessão extraor
dinária noturna, no dia 22 para ouvir o ex-Go
vernador Otornar, Se estiver o Plenáriode acordo,
vamos formular o convite. Ao término da sessão
da Assembléia Nacional Constituinte, que deve
ser às dezoito horas. Podemos marcar isso para
as 7 ou para 8 horas, de acordo com a conve
niência dos nossos companheiros. Tenho a im
pressão de que pode ser imediatamente depois.
Poder-se-ia marcar para as 18 horas e 30 minutos
ou 19 horas. (Pausa.) Então, ficapara as 19 horas.

Peço ao nosso Secretário que formule o convite
oficialao ex-Governador.

Pediria a nossa Constituinte Marluce Pinto que
desse os dados, o endereço, para que possamos
nos comunicar com o ex-Governador Otomar.

Com a palavra o Vice-Presidente Meira Filho,
que gostaríamos de parabenizar pela sua eleição
como Presidente da Comissão do DistritoFederal
no Senado.

O SR. CONSmUINTE MEIRA FILHO - Muito
obrigado. Queria parabenizá-lo pela indicação do
Governador que virá nos dar uma aula, acredito
eu, porque acho que ninguém mais que um Go
vernador atual sabe das necessidades de modi
ficar as nossas leis, de adequá-las mais ao nosso
tempo. Acho que o Governador será para nós,
sem dúvida,um mestre, um professor a nos orien
tar, porque, mais do que ninguém, sabe da neces
sidade das modificações que estamos precisan
do, não apenas no seu Estado como em todo
o País. Feliz idéia e parabenizo o Governador.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Com
a palavra a Sra. Constituinte Marluce Pinto.

A SRA. CONSmUlNTE MARLUCE PINTO
Quero apenas esclarecer ao nobre Vice-Presiden
te, que não estava presente na hora da minha
proposta. Não é o Governador atual; é o ex-Gover
nador. Mas ficou quatro anos no Territórioe, além
de ter participado em linha de frente, como meus
colegas poderão comprovar, esteve 18 anos na
Amazônia. Foi comandante da Comar e contruiu
32 pistas de aeroportos Então, não só sabe das
necessidades do nosso povo roraimense, como
do nosso povo da Amazônia. Faço este esclareci
mento somente pelo equívoco. Não é o Gover
nador atual.
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o SR. CONSTITUINTE MEIRA FILHO - Não
tem problema. Quero aduzir ao que V. Ex' está
dizendo um ditado bem nosso, que diz: "Quem
foi rei sempre será majestade".

A SRA. CONSTITUINTE MARLUCE PINTO
Agradeço, como representante roraímense, que
já me considero, apesar de não ter nascido lá.
Fui, durante quatro anos, a Primeira Dama daque
le Território.Sou esposa de Govemador de Terri
tório de povo pobre - o Território não é pobre,
mas o nosso povo, sim. Sou quase mulher de
peão, e me honro muito por ter feito aquela con
quista, naquele Território, por ter sido, sendo de
fora, abraçada por aquele povo e ter conseguido
fazer um trabalho que me levou, após ter saído
de lá por quatro anos, a voltar e a me candidatar
para que, junto com os nossos colegas, possamos
transformar aquele Território, como realmente o
povo almeja. E sei que, modéstia à parte, porque
é meu marido, Otomar terá condições de resolver,
pelo menos em parte, algumas dúvidas que nós
porventura tenhamos. Não quero dizerque vá ser
a solução. Por isso, solicitei que a convocação
fosse feita, inicialmente para que, principalmente
nós, dos Territórios,quando partíssemos para um
trabalho oficialdas nossas propostas, já o fizésse
mos baseados naquilo que realmente vamos
achar que é útilpara a transformação do Território
em Estado. Muitoobrigada.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Eu que
agradeço a V. Ex".

Com a palavra o Constituinte Geovani Borges.

O SR. CONSTITUINTE GEOVANI BORGES
Sr. Presidente, meus caros colegas, antes de mais
nada, desculpem-me porque cheguei um pouco
atrasado, razão porque talvezpossa até me perder
na colocação que vou fazer aqui. Ouvi atenta
mente a explanação e a sugestão da Constituinte
Marluce, de Roraima, e viria, acredito, para trazer
maiores subsídios ao plenário desta Subcomis
são: que não fossem ouvidos somente ex-Gover
nadares, mas também os atuais Governadores
dos Territórios,porque acredito que com isso po
deremos ficarmais a cavaleiropara ouvirposições
de pontos de vistaanteriores e atuais. Então, suge
riria, inclusive, se a Presidência permitisse, que
mantivéssemos contato com nossos Governado
res, convidando-os, em data pré-fixada, para vi
rem a esta Subcomissão, para podermos ter um
debate e uma visão mais ampla, mais profunda
dos Territórios.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Pediria
aos Constituinteque apresentassem suas propos
tas de solicitação de presença de governadores,
ex-governadores e entidades à Mesa, para que
possamos compatibilizar, em virtude de termos
de cinco a oito reuniões.

Será com muito prazer que acolheremos, den
tro da compatibilização, a solicitação de V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE GEOVANI BORGES
Então a Mesa se encarregaria do contato, do con
vite, data e tudo o mais?

O SR. PRESIDENTE(Jofran Frejat) - V. Ex'
se encarregará de fazera solicitação oficialà Mesa,
para que possamos compatibilizarsua solicitação.

O SR. CONSTITUINTE GEOVANI BORGES
Agradeço a V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Com
a palavra o Sr. Constituinte Vilson Souza.

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA - As
socio-me ao que já foi dito aqui, em várias oca
siões, pelos companheiros, mas principalmente
pelo companheiro Roberto Rollemberg, de São
Paulo. Isso, de certa maneira, tem um desdobra
mento da colocação que fiz ontem, na nossa Co
missão. Vamos trabalhar sobre uma realidade,
que é a realidade brasileira. E mais essa Consti
tuição que vamos fazer, embora não seja uma
Constituição no sentido de que pudéssemos cha
mar de "politicamente pura", em que a sociedade
outorga, da forma mais aberta, mais livre, mais
democrática, o poder originário para fundação
de um Estado, mas vamos fundar um Estad. E
comçarmos a fundar um Estado exatamente por
aqui, porque o pacto inicial é o da formação da
União. Vamos fundar um Estado. Vamos ver que
tipo de Estado. Inclusive, aqui podemos fazer,em
vez de pacto de união, um pacto de confederação
ou, então, resolvermos por um Estado unitário.
E isso está na livredisposição do que nós temos.
E algumas preocupações assumem as minhas
angústias. Vejo, muitas vezes, alguns juristas de
nomeada, alguns cientistas políticos brasileirosfa
larem que seria um ato de extrema sabedoria
se os Constituintes brasileiroschegassem a elabo
rar um texto que atingisse a perfeição da Consti
tuição dos Estados Unidos.Lembro, aqui, um filó
sofo alemão, que disse que "uma Constituição
não passa de uma folha de papel". A Constituição
escrita nada mais é do que uma folha de papel,
porque, antes dessa folha de papel existe uma
Constituição real, a Constituição material, con
creta, a forma, a cultura de um povo, que faz
com que ele viva em sociedade. A nossa preocu-:
pação, a nossa função é captar, efetivamente, essa
realidade que existe e transformá-la numa folha
de papel. Se tivermos a competência de captar
a realidade brasileira e transformá-Ia em institui
ções jurídicas, certamentevamos fazeruma Cons
tituição duradoura. A Constituição dos Estados
Unidos dura não porque é boa ou má; ela dura
porque a organização da sociedade, a própria
constituição real da sociedade é consistente. Tem
a sua tradição, a sua própria história. E isso aí
é o que coloca o companheiro Roberto Rollem
berg. Temos uma realidade histórica, sociológica,
econômica, política. Temos que ter a sabedoria
de debater em cima dessa realidade. Tivemos,
na República, a organização da Federação. Sabe
mos que a Federação, diferentemente da Confe
deração, outorga ou reconhece aos Estados
Membros a autonomia e não a soberania. Em
inúmeras Constituições Estaduais, depois da
Constituição de 91, depois do Decreto rr 1, reco
nheceram, em si mesmos, direitos soberanos dos
Estados-Membros, o que é uma incongruência.
Em muitos Estados chegaram a criar até "Secre
tarias de Relações Exteriores", o que é um absur
do em termos de Federação. Isso para mostrar
a nossa própria realidade. Preocupo-me - e me
associo ao que Roberto Rollemberg colocou 
de previamente discutirmos a questão do desen
volvimento regional. E até sugiro mais: temos
quatro ou cinco superintendências de órgãos re
gionais. Ao invés de esgotarmos as nossas cinco
sessões ouvindo cada uma das superintendên
cias, façamos uma mesa-redonda com o Ministro

do Interior, que tem uma visão do todo, com os
superintendentes de todos os órgãos de desenvol
vimento regionaL Além do aspecto jurídico, de
níveis de competência, há uma realidade econô
mica. Por exemplo, por que não ouviro Presidente
do BNDES, que tem uma visão do desenvolvi
mento econômico de toda a Nação? Não adianta
organizarmos tudo do ponto de vistajurídico.Essa
a minha preocupação, que sou advogado, profes
sor universitário. Mas vejo isto da seguinte ma
neira: muitas vezes, o jurista tem uma limitação,
porque ele se prende muito na arquitetura da nor
ma jurídica e não se preocupa com o que está
por detrás dela. Para termos acesso à realidade
que se esconde por detrás da norma, nada melhor
do que o cientista político, nada melhor do que
o teólogo político, do que usar das categorias
de sociologia, enfim, para aprofundarmos os de
bates. Vejo aqui a preocupação dos companhei
ros de Roraima, dos do Piauí e dos do Distrito
FederaLSe fizermos,única e exclusivamente,uma
Constituição voltada para a emancipação do Ter
ritório, para a emancipação política do Distrito
Federal, ou eventualmente voltada para o desen
volvimento regional, teremos nada mais do que
uma folha de papeL Conforme disse o próprio
La Salle, quando essa folha de papel não corres
ponder à realidade dinâmica da organizaç:30 so
cial ela não deixará de ter essa função. E uma
folha de papel, que chama permanentemente a
sua alteração. Por isso, Sr. Presidente, se pudésse
mos, discutiríamos de forma aberta e construtiva,
essa grande realidade que é o Brasil. Conforme
disse o Constituinte Roberto Rollemberg, vamos
stabelecer normas, condicionando as demais Co
missões, como a Comissão de Sistema Tributário
e as demais, que vão debater, por exemplo, o
direito ambiental. Nós é que vamos estabelecer
se os Estados-Membros podem ou não legislar
sobre questões ambientais.

Enfim, sobre o problema econômico, a respeito
da questão do desenvolvimento regional, debate
remos de forma aberta, profunda, para que, talvez,
tenhamos a sabedoria de construir um texto dura
douro e que, através da organização da Federa
ção, possamos contribuir para a emancipação de
mocrática do nosso povo.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a participação muito oportuna de V. Ex',
mas gostaria de tentar compatibilizar,da melhor
maneira possível, de acordo com os membros
desta Subcomissão, o sentido de buscar um en
tendimento para que possamos ter maior proveito
das contribuições que aqui surgirem. Concordan
do com isso, a Constituinte Marluce Pinto já se
propôs a apresentar a sua proposição, a vinda
do nosso ex-Governador e Constituinte Otomar
Pinto, em uma sessão ordinária, não queimando,
assim, uma das audiências públicas, o que já nos
facilitará. Sendo S. Ex" parlamentar, poderá utilizar
a nossa tribuna e fazer á sua apresentação como
Parlamentar, como Constituinte.Teremos, assim,
a oportunidade de convidar mais pessoas dentro
daquilo que for possível compatibilizar. De qual
quer maneira, voltaremos a apresentar ao plená
rio,já quíeela abriu mão desse espaço de audiên
cia pública, da necessidade de convocarmos ses
são extraordinária para o dia 22 à noite, ou aguar
dariamos a posição da Comissão do dia 22, às
10 horas, e marcamos a nossa sessão para o
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dia seguinte. Acredito que perde a importância
de fazer uma sessão extraordinária. Alguém mais
quer se manifestar?

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS DUARTE 
Não seria melhor o dia 23? Porque, no dia 22,
estaremos...

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - No dia
22 teremos a questão do Estado, e no dia 23,..
Fica modificada a proposição inicial,já que houve
a concordância da nossa Constituinte em vir nu
ma sessão ordinária, para que não se perca o
espaço da audiência pública, para o dia 23, às
10 horas.

Nada mais havendo a discutir, gostaria de fazer
uma comunicação. Acabam de chegar à Mesa
as primeiras propostas encaminhadas pelo nosso
Presidente Ulysses Guimarães, Propostas Consti
tucionais de n'" I, 24, 30, 174, 189, 230, 247,
248,252,259, 264, 149,224. Pediremos à nossa
Assessoria que tire fotocópias dessa documen
tação e as encaminhe a cada um dos Srs. Consti
tuintes e, naturalmente, ao Relator, que iniciará
a Semana Santa com um trabalho às mãos.

Está encerrada a sessão.

ATARESUMIDA DA
3' REUNIÃO ORDINÁRIA

MS vinte e três dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas
e vinte e cinco minutos, na Sala Bl da Câmara
dos Deputados, reuniu-se a Subcomissão da
União, Distrito Federal e Territórios, sob a presi
dência do Senhor Constituinte Jofran Frejat (PFL
- DF), com a presença dos seguintes Consti
tuintes: MeiraFilho (PMDB - DF), Ruben Figueró
(PMDB - MS),Sigmaringa Seixas (PMDB - DF),
Chagas Duarte (PFL - RR), Felipe Mendes (PDS
- PI),Francisco Cameiro (PMDB - DF), Marluce
Pinto (PTB- RR), Messias Soares (PMDB - RJ),
Mozarildo Cavalcanti (PFL - RR), Roberto Ro
llemberg (PMDB - SP), Vilson Souza (pMDB
Se). Havendo o número regimental, o Senhor
Presidente declarou iniciados os trabalhos e pas
sou à leitura da Ata da reunião anterior, que foi
aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Cor
respondência Recebida: a)Ofícios: 1)Of. n° GP-O
84/87-ANC - Do Sr. Presidente Ulysses Guima
rães, convidando o Constituinte Jofran Frejat para
uma reunião. 2) Of. n- 09/87-GAB, de 21-4-87
- Do Constituinte LuizAlberto Rodrigues, Presi
dente da Subcomissão dos Municípios e Regiões,
encaminhando programação e convidando para
participação nos painéis que realizar-se-ao dias
22 e 23 do corrente mês. 3) Of. n" 112/87 e
22-4-87, do constituinte Annibal Barcellos, enca
minhando subsídios. b) Solicitações para audiên
cia na Subcomissão: 1) Do Constituinte Felipe
Mendes - para que o Dr. Dorany Sampaio, Supe
rintendente da SUDENE compareça a esta Sub
comissão. 2) Of. IBRAM-BSB/SE/904/87, de
13-4-87, assinado pelo Sr. José Mendo Mizael
de Souza, Secretário Executivo do IBRAM (Insti
tuto Brasileiro de Mineração) solicitando oportu
nidade de ser ouvido perante esta Subcomissão.
(Ratificaçãoao Telex n° NR0585/1BRAM-BSB/87).
c) Telegramas: 1) Telegrama do Presidente Ulys
ses Guimarães convidando o Sr. Constituinte Jo
fran Frejat para a Sessão Solene de Homenagem
ao Estadista Tancredo Neves, por ocasião do ani-

versário de sua morte. d) Telex: 1) NR 253, do
Vereador João Bosco, Presidente da CONAM
(Confederação Nacional das Associações de Mo
radores) solicitando audiência. e) Sugestões en
caminhadas pela Mesa: 1) Através do Of. n°
SGC-004/87, de 8-4-87, do Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte, encaminhamento das
Sugestões n'" 01; 24; 30; 174; 189; 230; 247; .
248; 252; 259; 264; 149 e 224. (Recebidas na
Subcomissão em 9-4-87). 2) Através do Of. n°
SGC/054/87, de 10-4-87, do Presidente da As
sembléia Nacional Constituinte, encaminhamen
to das Sugestões n'" 227; 329; 361; 381; 383
e 588. (Recebidas na Subcomissão em 14-4-87).
3) Através do Of.SGC/028187, de 9-4-87, do Presi
dente da Assembléia Nacional Constituinte, enca
minhamento das Sugestões n'" 160; 170; 172;
278; 279; 284; 425; 497 e 500. (Recebidas na
Subcomissão em 13-4-87). f) Sugestões encami
nhadas por Entidades: 1) Ofício Circular n9

4/PRAC/87,da Professora Sidneya Gaspar de Oli
veira, da Universidade Federal de Santa Catarina,
encaminhando Sugestões. Correspondência Ex
pedida pela Presidência da Subcomissão: 1) 90
Ofícios, de n'" 048 a 136/87-PRES., dirigidos a
entidades Sindicais e Associações do Distrito Fe
deral, comunicando a instalação da Subcomis
são, eleição da Mesa e solicitando subsídios. Fin
do o expediente, o Sr. Presidente enunciou que
a finalidade da presente reunião seria para apre
sentação e discussão do roteiro; e sugestões e
convites à entidades de classe. Discutiram a maté
ria os Senhores Constituintes: Sigmaringa Seixas,
VilsonSouza, Roberto Rollemberg, Felipe Mendes,
Chagas Duarte, Ruben Figueiró, Marluce Pinto,
Meira Filho, Mozarildo Cavacanti, Messias Soares
e Francisco Carneiro. O inteiro teor dos debates
será publicado, após a tradução das notas taqui
gráficas e o competente registro datilográfico, no
Diário da Assembléia Nacional Constituinte. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu
por encerrado os trabalhos, às onze horas e cin
qüente minutos, convocando os Senhores Consti
tuintes para a próxima reunião a ser realizada dia
vinte e três de abril, às dezessete horas, para conti
nuação do debate de Matéria Constitucional. E,
para constar, eu, Antonio Fernando Borges Man
zan, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.

CALENDÁRIO DE AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS

27-4 - 2' Feira
9:30h - Dr. José Carlos Mello, Secretário de

Estado do DF Dr. Fernando Tupinam
bá Valente, Conselheiro do Tribunal
de Contas do DF.

17:00h - Dr, José Ribeiro Leitão, Presidente
da Associação dos Magistrados do
DF Representante do Comitê Pró-Di
retas

28-4 - 3' Feira
9:30h-
17:00h - Reunião na Comissão de Organiza

ção do Estado.
29-4 -4' Feira

9:30h - Dr.José Sérgio Marinho Neves, Presi
dente do lbram, Representante do Mi
nistério das Minas e Energia.

17:ooh - Professor Josaphat Marinho

30-4 - 5' Feira
9:30h - General Roberto Klein,Secretário Es

pecial de Defesa Civil.
17:00h - Dr. José Saulo Ramos, Consultor

Geral da República Dr. Osny Duarte
Pereira.

04-5 - 2' Feira
9:30h - Dr. Gétulio Alberto de Souza Cruz

(Gov. Roraima), Dr. Jorge Nova da
Costa (Gov. Amapá), Cap.-Mar-e
Guerra Gerson da SilvaMonteiro (Gov.
de Femando de Noronha).

17:00h - Dr. Raimundo Azevedo Costa - Pre
feito de Macapá, Dr, Ruedner Moreira
Cavalcante (Pres. da OABIRR).

ATARESUMIDA DA
4' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano
de um mil novecentos e oitenta e sete, às dezes
sete horas e vinte e cinco minutos, na sala Bl
da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Subco
missão da União, Distrito Federal e Territórios,
sob a presidência do Senhor Constituinte Jofran
Frejat (PFL-DF), e do Senhor Constituinte Meira
Filho (PMDB - DF) com a presença dos seguin
tes Constituintes: Meira Filho (PMDB - DF), Ru
ben Figueiró (PMDB - MS), Sigmaringa Seixas
(PMDB-DF), Chagas Duarte (PFL-RR), Felipe
Mendes (PDS - PI), Francisco Carneiro (PMDB
- DF), Marluce Pinto (PTB- RR), Messias Soa
res (PMDB - RJ), Roberto Rollemberg (PMDB
- SP), Wilson Souza (PMDB - Se), Ottomar
Pinto (PTB- RR).Havendo o número regimental,
o Senhor Presidente declarou iniciados os traba
lhos e passou à leitura da Ata da reunião anterior,
que foi aprovada por unanimidade. A seguir, deu
se início ao Expediente que constou da seguinte
leitura: correspondência recebida: a) Publicação
- "Organização do poder. A institucionalização
do Estado" - de José Alfredo de OUveira Bara
cho - Subsecretaria de Edições Técnicas do Se
nado Federal. Correspondência expedida:
1) Convites para audiência: a) Ofício n°
137/87/Pres. - ao Dr. José Ribeiro Leitão, Presi
dente da Associação dos Magistrados do DF; b)

Ofício n° 138187/Pres. - ao Dr. José Carlos
'-'ello, Secretário do Governo do Distrito Federal;
c) Ofício n° 139/87/Pres. - ao Dr. Raimundo
Azevedo Costa. Prefeito de Macapá; d) Oficio
rr 140/87/Pres. -ao Dr,Ruedner Moreira Caval
cante, Presidente da Ordem dos Advogados de

. Roraima; e) Ofício rr 141/87/Pres. - ao Capi
tão-de-Mar-e-Guerra Gerson da Silva Monteiro,
Governador do Território de Fernando de Noro
res. - ao Dr. Jorge Nova da Costa, Governador
do Território do Amapá. g) Oficio n
143/87/Pres. - ao Dr. Getúlio Alberto de Souza
Cruz,Governador do Território de Roraima e h)
Telex n° 1/87/Pres. - ao Dr.José Sérgio Marinho
Nunes, Presidente do lbran. Findo o expediente,
o Senhor Presidente apresentou esboço do calen
dário para audiência pública e concedeu a palavra
ao Oonstituinte Ottomar Pinto, que discursou so
bre os diversos aspectos do Território de Roraima,
tendo sido aparteado pelos Srs. Constituintes Wil
son Souza, Roberto Rollemberg, Chagas Duarte
e Marluce Pinto. O inteiro teor dos trabalhos será
publicado, após a tradução das notas taquigrá-
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ficas e o competente registro datilográfico,no Diá
rio da Assembléia Nacional Constituinte. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu
por encerrados os trabalhos, às dezoito horas e
quarenta e cinco minutos, convocando os Senho
res Constituintes para a próxima reunião a ser
realizada dia vinte e sete de abril, às nove horas
e trinta minutos, para continuação do debate de
Matéria Constitucional. E, para constar, eu,

AntônioFernando Borges Manzan,Secretário, la
vreia presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente. - Consti
tuinte Jofran Frejat (PFL- DF), Presidente.

SUBCOMISSÃO DOS ESTADOS

ATADA r
REUNIÃO ORDINÁRIA

(Instalação, Eleição do Presidente
e Vice-Presidentes)

Aos sete dias do mês de abril de hum mil nove
centos e oitenta e sete, às onze horas, na sala
do Plenário no Anexo 11, reuniu-se a Subcomissão
dos Estados, sob a presidência do Constituinte
Chagas Rodrigues. Compareceram os Senhores
Constituintes: Chagas Rodrigues, ValmirCampe
lo, Fernando Velasco,Paulo Roberto, Amilcar Mo
reira, Nabor Júnior, Carlos Cardinal, Ronaldo Car
valho, Fernando Gomes, Siqueira Campos, Rena
to Bernardi, José Teixeira, Felipe Mendes, Del
Bosco Amaral, Hilário Braun. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta
a sessão, esclarecendo que sua finalidade era a
eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes. Fo
ram levantadas questões de ordem pelos Consti
tuintes Nabor Júnior e Fernando Gomes, conside
rando que a presidência deveria ser exercida por
outro membro que não fosse indicado para a
ocupação de cargos na Mesa Diretora da Subco
missão. Resolvendo as citadas questões de ordem
e considerando-se impedido, o Senhor Presidente
passou a direção dos trabalhos ao Senhor Consti
tuinte Siqueira Campos, obedecendo regra cons
titucional, o qual, também impedido, passou a
referida direção ao Constituinte Amilcar Moreira.
Em seguida deu-se início à eleição. Durante a
votação, o Constituinte Paulo Roberto assumiu
a presidência a fim de que o Senhor Presidente
pudesse exercer seu direito de voto. Finda a vota
ção, foram convidados para escrutinadores os Se
nhores Constituintes Hilário Braun e Fernando
Velasco.Retiradas da urna 14 sobrecartas e apura
dos os votos, o Senhor Presidente proclamou o
seguinte resultado: para Presidente, Constituinte
Chagas Rodrigues, 12 votos, 2 em branco; para
1° Vice-Presidente, Constituinte Valmir Campelo,
13 votos, 1 em branco; para 2° Vice-Presidente.
Constituinte Fernando Gomes, 13 votos, 1 em
branco. O Constítumte Del Bosco Amaral pediu
a palavra para justificar que deixou de votar por
ter chegado atrasado. A reunião passou a ser pre
sidida pelo Constituinte Chagas Rodrigues que.
imediatamente, assumiu os trabalhos, convidou
para comporem a Mesa os dois Vice-Presidentes
agradeceu, em seu nome e no dos Senhores Vat
mir Campelo e Fernando Gomes os votos recebi

dos e designou para Relator da Subcomissão o
Constituinte Siqueira Campos que agradeceu a
designação, colocando-se à disposição para rece
ber sugestões e afirmou que levará em conside
ração as propostas que lhe chegarem às mãos.
Nada mais havendo a tratar, às onze horas e qua
renta minutos, o Senhor Presidente encerrou a
reurnáo, cujo teor será publicado no Diário da
Assembléia Nacional Constituinte. E, para cons
tar, eu, Marialnês de Bessa Uns, Secretária, lavrei
a presente ata que, lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Havendo número legal, está aberta a sessão que
se destina a eleger o Presidente e o Vice-Pre
sidente desta Subcomissão. Sendo o mais idoso,
assumo, na forma regimental, a Presidência. Vai
se proceder à chamada dos Srs. Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR- Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
Nabor Júnior.

O SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR- Sr.
Presidente, demais membros desta Subcomissão
dos Estados, desejo comunicar a V. Ex' que, de
conformidade com o acordo celebrado entre as
Lideranças dos diversos partidos com assento
nesta Constituinte, foram designados para inte
grar a Mesa Diretora desta Subcomissão os Cons
tituintes Chagas Rodrigues, do PMDB, para Presi
dente; ValmirCampelo, do PFL, para l°-Vice-Pre
sidente; Fernando Gomes, do PMDB, para 20_Vi_

ce-Presidente; e Siqueira Campos, do PDC, para
Relator.Esta é a comunicação que faço, em nome
da Liderança do PMDB na Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Srs. Constituintes, esta sugestáo, trazida pelo no
bre Constituinte Nabor Júnior, resultou de enten
dimentos encaminhados pela Liderança. Mas os
Srs. Constituintes terão toda liberdade para fazer
qualquer ponderação ou qualquer sugestão neste
sentido. De modo que o companheiro que quiser
usar da palavra poderá fazê-lo.

UMSR. CONSTITUINTE - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Tem V. Ex' a palavra.

UM SR. CONSTITUINTE - Sr. Presidente, ja
que V. Ex" é candidato e também o nobre compa
nheiro Siqueira Campos, desejaria que os traba
lhos fossem dirigidos por um constituinte que
não fosse candidato. Esta é a minha sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
A questão de ordem proposta por V. Ex' tem toda
procedência. Ante à eventualidade de eu ser can
didato, já havia solicitado ao mais idoso, depois
de mim, que integrasse a Mesa. De modo qur .

nesta altura, ainda não me considero candidato.
Há apenas uma sugestão no sentido da indicação
do meu nome, e eu gostaria de ouvir os colegas
para saber se concordarei ou não em ser candi
dato. Em sendo eu candidato, ocuparia a Presi
dência o companheiro Siqueira Campos, que por
coincidência está aqui, porque também é o mais
idoso. Mas, em virtude dos acordos celebrados,
seria S. Ex" designado Relator por pertencer a
outro partido. É evidente que, dentro da mesma
ordem de idéias, não haveria outra possibilidade,
senão a de indicarmos aquele que, na forma regi
mental, fosse mais idoso. Mas volto ao ponto que
ponderei inicialmente: esta é uma sugestão, e eu
gostaria de ouvir o pronunciamento dos colegas
sobre se não há nenhuma restrição, pelo menos
no que tange à Presidência, e se não há um outro
entendimento.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONá
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
José Thomaz Nonô.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONê
- Sr. Presidente, o nome de V. Ex'!, acredito, é
apoiado, aplaudido e exaltado por todos os com
ponentes desta Subcomissão, bem assim pelos
demais companheiros, porque as Lideranças par
tidárias, no nosso entendimento, foram bastante
felizesnessas escolhas. Digo assim fazendo restri
ção apenas ao meu próprio nome.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Não apoiado.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ THOMAZ NONÓ
- Nos demais casos, realmente foram indicações
e sugestões perfeitas, em que se buscou dar me
lhor alternativa à direção desses trabalhos. Sabe
se que o nome de V. Ex' é por demais conceituado
no País inteiro. Com tantas conquistas em favor
da população que representa, o de V. Ex' é um
nome que está acima de qualquer questionamen
to. Os nomes dos demais candidatos são bastan
tes conceituados, como do colega Valmir Cam
peio, já muito projetado, apesar de ser S. Ex' ainda
moço, bem assim o do Deputado Fernando Go
mes.

Com relação ao problema da Presidência, na
realidade, o Regimento determina que quem deve
estar à frente dos trabalhos da Comissão no mo
mento da realização de eleições não seja efetiva
mente candidato. Eu não veria impedimento a
respeito do meu nome, porque não sou candi
dato. O Presidente poderá, se assim o desejar
indicar-me, num ato seu, Relator. Mas como isso
já foianunciado, que o Presidente tem esse propo
sito de honrar-me com essa designação, também
me julgo impedido, pedindo a S. Ex"que verifique
quem tem a desvantagem de ser o mais idoso
depois de nós dois. Seria o Deputado Amilcar
Moreira,segundo os dados de que disponho. Mas
ao Presidente cabe escolher efetivamente e che
gar a uma conclusão sobre o assunto.
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o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Então, eu convidaria o constituinte mais idoso,
depois de nós, Amilcar Moreira, para tomar assen
to à mesa, e a ele tenho a a honra de passar
a Presidência dos trabalhos.

o SR. PRESIDENTE (Amilcar Moreira) - Srs.
Constituintes, está iniciada a votação.

(Éprocedida à votação).

o SR. PRESIDENTE (Amilcar Moreira) - Con
vidq os Deputados Fernando Gomes e Fernando
Velasco para servirem de escrutinadores.

o SR. CONSmUINTE FERNANDO GOMES
- Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Amilcar Moreira) - Tem
V.Ex-a palavra.

O SR. CONSmUlNTE FERNANDO GOMES
- Sr. Presidente, eu me recuso a ser escrutínador,
porque sou candidato. Peço a V.Ex-que convoque
outro Deputado para desempenhar essa função.

O SR. PRESIDENTE (Amilcar Moreira) - En
tão, convido o Deputado HilárioBraun para escru
tinador, bem como o Deputado Fernando Velas
co. Peço ao Deputado Hilário Braun para fazer
a chamada nominal de todos os titulares a anun
ciar os votos.

(É procedida à apuração dos votos).

O SR. PRESIDENTE (Amilcar Moreira) - Re
sultado da apuração dos votos: para Presidente,
Chagas Rodrigues, 12 votos e um em branco.
(Palmas.) Para 1°-Vice-Presidente, Valmir Campe
lo, 12 votos e um em branco. (Palmas.) Para 2°_Vi_
ce-Presídente, Fernando Gomes, 13 votos. (Pal
mas.)

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, peço a palavra, para uma ques
tão de ordem, antes que V. Ex-passe aos eleitos
a direção dos trabalhos.

Queria registrar, como membro efetivo desta
Subcomissão e como um dos Vice-Líderes do
PMDB,que deixei de votar, pois cheguei atrasado
para a votação. E o faço para mera constatação.
Isso, logicamente, não alterará o resultado da vo
tação. Estava eu ajudando o Líder Mário Covas
a resolver alguns problemas na Liderança. So
mente em consideração aos colegas candidatos,
quero dizer que deixei de votar porque estava de
sempenhando essa tarefa. Peço minhas escusas
aos eleitos e quero parabenizá-los por isso.

O SR. PRESIDENTE (Amilcar Moreira) - Con
voco o Presidente Chagas Rodrigues para assumir
os nossos trabalhos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE CHAGAS RODRIGUES)
- Convido os Constituintes eleitos para a l'e
2' Vice-Presidências, Valmir Campelo e Fernando
.Gomes, a assumirem seus lugares. (Palmas.)

Srs. Constituintes, não preciso dizer, mesmo
sendo um antigo parlamentar, desde 1950, ainda
na Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro,
que é para mim motivo de muita honra, que muito
me agrada e de certo modo me sensibiliza o fato
de V. Ex"" generosamente terem trazido a minha
modesta pessoa à Presidência desta importante
Subcomissão da grande Comissão encarregada
da Organização do Estado. De modo que aqui
ficam os meus agradecimentos a todos. Quero
dizer-lhes que tenho a felicidade - e nem sempre
o Constituinte pode ter esse privilégio - de não
exercer outra atividade que não esta, de modo
que dedicarei todo o meu tempo a serviço da
Constituinte e particularmente desta Subcomis
são, da nossa Subcomissão. Estou às ordens de
qualquer dos Srs. Constituintes, a qualquer mo
mento, para colaborar no sentido de que esta
Subcomissão possa corresponder às expectativas
de todo o povo brasileiro. Aqui V. Ex'" terão em
mim um companheiro e um soldado. Vamos tan
to quanto possível, trabalhar democraticamente
dentro de um espírito de colegiado. Aqui ficam,
portanto, os meus agradecimentos, em nome
também do 1° Vice-Presidente, Valmir Campelo,
e do 2° Vice-Presidente, companheiro Fernando
Gomes. A mesma disposição eu encontrei da par
te dos nossos companheiros e colegas Consti
tuintes que irão integrar, a partir deste momento,
a Mesa-Diretora dos nossos trabalhos. Quero
aproveitar a oportunidade para, de logo, dentro
do espírito que presidiu 05 entendimentos, desig
nar Relator desta subcomissão o nobre Consti
tuinte Siqueira Campos (Palmas), nome que dis
pensa apresentação e elogios, porque é de todos
conhecido. Tem S. Ex' o privilégio de ser um
homem ligado ao Nordeste e vinculado à região
Centro-Oeste. Portanto, é um homem de grande
experiência, tem uma visão nacional dos nossos
problemas e tenho certeza de que dará o melhor
de si para o êxito dos nossos trabalhos.

Finalmente, os Srs. Constituintes membros da
Subcomissão estão informados de que amanhã,
por convocação do nosso Presidente, deveremos,
todos os membros da grande Comissão, portanto
todos aqueles que integram as três Subcomis
sões, nos reunir aqui, às 10h, para tomarmos as
primeiras providências. As três Subcomissões se
reunirão amanhã, presididas pelo Presidente da
nossa Comissão, o Constituinte José Thomaz No
nô, conforme convocação feita anteríormente.Al
guns companheiros não estavam presentes e, por
este motivo, eu me permito aqui apenas lembrar
isso. Será uma reunião importante, durante a qual
traçaremos algumas diretrizes que deverão ser
seguidas em nossos trabalhos, das Subcomissões
e os da Comissão geral.

O SR. CONSTITUINTESIQUEIRACAMPOS
Sr. Presidente, antes que V. Ex-encerre a sessão
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Chagas Rodri
gues) - Tenho a satisfação de conceder a palavra
aV.Ex'

O SR. CONSmUlNTE SIQUEIRACAMPOS
Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero congratu-

lar-me com a Subcomissão dos Estados pela elei
ção de V Ex-, pela eleição do nosso Vice-Pre
sidente, Deputado Valmir Campelo, e pela eleição
do bravo Deputado Fernando Gomes. Quero, em
seguida, agradecer a confiança que V.Ex" depo
sita neste modesto Constituinte representante do
norte de Goiás e homem que teve a sorte de
nascer no Nordeste, mais precisamente no Ceará.
Quero agradecer esta sua confiança e o apoio
revelado pelos meus ilustres pares, pedindo a
Deus que não me deixe faltar com os meus com
panheiros, com V.Ex", mas sobretudo com o Bra
sil. Quero também dizer dos meus propósitos ini
ciais: tudo fazer para não obstaculizar qualquer
proposta, qualquer esforço dos membros da nos
sa Subcomissão, da Comissão geral, para moder
nizar este País. Receberei com apreço qualquer
contribuição, de qualquer nível, que tenha em mi
ra melhorar as condições do Brasil, dar-lhe uma
estrutura moderna que possa efetivamente levar
o povo brasileiro ao aproveitamento do imenso
potencial de riquezas que Deus nos confiou e
que vem sendo, Infehzmente, mal utilizado ou ina
proveitado devido às circunstâncias e determi
nadas condições que temos tido para trabalhar.
Procurarei, na condição de Relator desta Subco
missão, prestigiar sobretudo o Constituinte dela
integrante. Não vou faltar com este propósito. To
das as propostas que me chegarem às mãos se
rão analisadas profundamente. Não tomarei deci
são de encaminhar qualquer tipo de parecer sobre
qualquer das propostas sem que haja um entendi
mento direto com o seu autor. Isto, porque as
propostas aqui feitas - nós sabemos -, quais
quer que elas sejam, e pelo que tenho visto em
contato com meus colegas, vêm carregadas de
espírito público, de vontade de acertar, de melho
rar as condições de vida do povo brasileiro, de
fazer deste País uma grande Nação, uma grande
potência a nível internacional. Todas são no sen
tido de que o povo brasileiro apareça no cenário
mundial com o destaque que merece, exercendo
a influência de que já não podemos mais abrir
mão de exercer; para a solução dos nossos pro
blemas. De forma que é revelando essa boa vonta
de, essa solidariedade, essa integração com os
nossos companheiros que eu quero iniciar os
meus trabalhos.

Eu me dirijo, neste instante, a todos, para que
saibam que há este propósito, e, com fé em Deus,
poderei cumprir com essa proposta, com essa
vontade que tenho de acertar durante todos os
nossos trabalhos. Mas, se eu faltar,por favor, meus
amigos, meus companheiros, me chamem a
atenção, me advirtam, porque eu não quero, em
hora nenhuma, negligenciar os compromissos
que aqui livremente assumo de bem trabalhar,
com espirito público, com camaradagem, com
solidariedade aos colegas, para atingirmos os ob
jetivos que a Nação espera que possamos real
mente alcançar.

Muito obrigado a todos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Srs. Constituintes, então, encerrando esta sessão,
renovo os meus agradecimentos e a minha certe
za de que todos nós iremos trabalhar juntos e
haveremos de conquistar aquele resultado alta-
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mente positivo que a Nação tem direito de recla
mar de todos nós.

Muitoobrigado. (Palmas.)

ATADA2"
REUNIÃO ORDINÁRIA

Às onze horas e dez minutos do dia nove do
mês de abril de hum mil novecentos e oitenta
e sete, reuniu-se a Subcomissão dos Estados,
sob a presidência do Constituinte Chagas Rodri
gues. Compareceram os Constituintes: Chagas
Rodrigues, Siqueira Campos, Paulo Roberto, Car
los Cardinal, ValmirCampelo, Fernando Velasco,
DaviAlves Silva,Amilcar Moreira, Fernando Go
mes, Nabor Júnior e Renato Bernardi. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declarou
aberta a reunião. O Constituinte Paulo Roberto
pediu dispensa da leitura da Ata da reunião ante
rior por ter sido a mesma distribuída a todos os
presentes. Em seguida a Atafoicolocada em vota
ção e aprovada. ASecretária feza leitura do expe
diente. O Senhor Presidente esclareceu que os
assuntos, nesta primeira reunião de trabalho, esta
vam em aberto e que a palavra ficava franqueada
a quem dela quisesse fazer uso. Falou, então,
o Relator da Subcomissão, Constituinte Siqueira
Campos, sugerindo que se tratasse de determinar
o número das audiências que, a seu ver, deveria
ser estabelecido em 8 (oito) e que os Senhores
membros deveriam apresentar suas listas de enti
dades o quanto antes, a fimde serem submetidas
à apreciação da Subcomissão, devendo cada um
relacionar no máximo 3 (três) entidades. O Consti
tuinte DaviAlvesSilva apresentou os nomes das
entidades relacionadas com sua região: 1) Asso
ciação Comercial e Industrialde Imperatriz- MA;
2) Associação dos Prefeitos da Região Tocantina;
3) Comitê de Apoio Pró-cnação do Estado do
Maranhão do Sul. O Senhor Presidente passou,
ConstituinteValmirCampelo, reassumindo nova
mente a presidência. O Constituinte Fernando
Gomes disse que, como interessado na criação
do Estado de Santa Cruz, a ser desmenbrado
do Estado da Bahia, acha importante que seja
incluído,no anteprojeto da criação de novos Esta
dos, dispositivo que estabeleça a realização de
plebiscito. O Senhor Presidente lembrou que as
sugestões somente podem ser apresentadas até
o dia 23 (vintee três) próximo e que, numa segun
da fase, os Constituintes poderão oferecer emen
das na Comissão da Organização do Estado e
na de Sistematização e, finalmente, oferecê-Ias
em Plenário;o que não será possível é apresentar
sugestões após aquele prazo. O Constituinte Car
los Cardinal falou de sua preocupação com o
empobrecimento devastador da população dos
Estados. O Constituinte Paulo Roberto pediu que
o Presidente e o Relator levassem ao Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte a proposta
de os sábados e domingos não serem incluídos
na contagem dos prazos. O Constituinte Fernan
do Velasco sugeriu que, em virtude de haver sido
convocada uma reunião para hoje, nove de abril,
às dezenove horas, com o Presidente UlyssesGui
marães, não se tomasse nenhuma deliberação
antes de realizada a referida reunião. O Consti
tuinte Nabor Júnior sugeriu que se verifiquetam-

bérn se as despesas com o transporte, estada,
diárias etc. das entidades representativas que vie
rem para as audiências públicas serão custeadas
ou não pela Assembléia Nacional Constituinte.
Usaram ainda da palavra, dando apoio às propos
tas oferecidas, os Constituintes Valmir Campelo
e Carlos Cardinal.O Senhor Presidente submeteu
à votação a proposta de não se deliberar antes
da reunião com o Presidente da Constituinte ten
do sido aprovada. Nada mais havendo a tratar, •
às doze horas e trinta e cinco minutos, o Senhor
Presidente declarou encerrada a reunião, convo
cando outra para o próximo dia 22 (vintee dois),
às dez horas. E, para constar, eu Maria Inês de
Bessa Lins, Secretária, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente.

ATA DA3"
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e dois dias no mês de abril de um
mil e novecentos e oitenta e sete, reuniu-se a
Subcomissão dos Estados, sob a presidência do
Constituinte Chagas Rodrigues. Compareceram
os Constituintes: Chagas Rodrigues, ValmirCam
pelo, Fernando Gomes, Siqueira Campos, Del
Bosco Amaral,Hilário Braun, Nabor Júnior, Paulo
Roberto, Fernando Velasco,AmilcarMoreira,Davi
Alves Silva, Guilherme Palmeira, José Teixeira e
Renato Bernardr, O Presidente anunciou a leitura
da Ata da reunião anterior e o Constituinte Paulo
Roberto pediu dispensa de sua leitura, por ter
sido a mesma distribuída a todos os Membros.
Colocada em votação, foi a Ata aprovada Antes
de passar à leitura do expediente, o Senhor Presi
dente fez a leitura de um telegrama do senhor
Presidente Ulysses Guimarães comunicando o
adiamento para o dia 6 (seis) de maio da data
limite para a apresentação de sugestão e que,
em caráter extraordinário, poderão ser marcadas
reuniões a partir das 17 (dezessete) horas. Em
seguida a Secretária fez a leitura do expediente.
O Presidente passou a palavra ao Constituinte
Siqueira Campos que disse que ia apresentar o
roteiro dos trabalhos e ternas a serem desenvol
vidos. O Constituinte Del Bosco Amaral pediu a
palavra e sugeriu que se pedisse ao Presidente
da Comissão, Constituinte Thomaz Nonê que
convoque uma reunião ampla, a fim de que sejam
definidas as atribuições da subcomissão. Em se
guida o Relator, Constituinte Siqueira Campos,
falou apoiando a sugestão. Falaram também a
favor da reunião os Constituintes Paulo Roberto,
Guilherme Palmeira, Nabor Júnior, DaviAlvesSil
va e José Teixeira. O Senhor Presidente coloca
em votação a proposta do Constituinte Del Bosco
Amaral, sendo, em seguida, aprovada. O relator
Siqueira Campos apresentou o calendário por ele
elaborado, solicitando aos demais membros que
também apresentassem suas sugestões. O Cons
tituinteValmirCampelo sugeriu que se mandasse
à Mesa o roteiro apresentado pelo relator, solici
tando da mesma a remessa, com urgência, a esta
Subcomissão de todas as matérias pertinentes.
O Constituinte Hilário Braun disse que sugeria
que se deixasse livres os dias 27 (vinte e sete)
e 28 (vinte e oito) para a possibilidade de serem .

ouvidas as federações das Associações Comer
ciais e Industriais do RioGrande do Sul, que esta
rão aqui nesta ocasião e informou ainda que o
Governo Pedro Simon gostaria de colaborar com
os trabalhos da Constituinte.O Senhor Presidente
Chagas Rodrigues convocou uma reunião para
amanhã, dia 23 (vintee três), às dez horas e decla
rou encerrada a presente reunião. E, para constar,
eu, Maria Inês de Bessa Lins, Secretária, lavrei
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada
pelo Presidente.

Subcomissão dos
Municípios e Regiões

ATADA 10
REUNIÃO ORDINÁRIA

Às dez horas e cinqüenta e cinco minutos do
dia sete de abril de mil novecentos e oitenta e
sete, reuniu-se a Subcomissão dos Municípios e
Regiões, na Sala B-3 do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, em Brasília,D.F.,para proceder à elei
ção do Presidente e dos Vice-Presidentes.Compa
receram os seguintes Senhores Constituintes:
Waldeck Omelas, Eraldo Trindade, Luiz Alberto
Rodrigues, José Dutra, Sérgio Brito, Mello Reis,
IvoCersósimo, Geraldo Melo,LuizFreire, Aloysio
Chaves, LavoisierMaia,Mauro Miranda e Denisar
Ameiro. Assinaram ainda o livro de presença os
Senhores Constituintes Raimundo Rezende e Raul
Ferraz, suplentes. Assumiu a presidência, nos ter
mos regimentais, o Constituinte Lavoisier Maia.
Constatada a existência de quorum, foideclarada
aberta a reunião. Em seguida, o Sr. Presidente
determinou fosse feita a chamada dos presentes.
Após terem sido anunciados os nomes dos candi
datos, passou-se à eleição, havendo o Sr. Presi- 
dente em exercício convidado os Srs, Constituin
tes IvoCersósimo e Eraldo Trindade para servirem
como escrutinadores. Aberta a uma, foram en
contradas 13 (treze)sobrecartas, coincidindo com
o número das assinaturas, tendo sido eleitos:Pre
sidente, Constituinte LuizAlberto Rodrigues, com
13 (treze)votos; Primeiro Vice-Presidente,Consti
tuinte MauroMiranda,com 12 (doze)votos favorá
veis e 1 (um) voto nulo; Segundo Vice-Presidente,
Constituinte José Dutra, com 13 (treze) votos.
Após anunciar os nomes dos eleitos, o Sr. Presi
dente convidou-os a tomarem assento à mesa.
nte, Constituinte LuizAlberto Rodrigues, usou da
palavra para agradecer a indicação do seu nome
para a presidência da Subcomissão. Designou
Relator o Constituinte AloysioChaves e, a seguir,
colocou-se à disposição de seus pares, compro
metendo-se a honrar a confiança nele depositada,
declarando-se aberto a crítica e sugestões, que
venham enriquecer os trabalhos. Em seguida,
concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer
uso. Falaram os seguintes Srs, Constituintes:José
Dutra, que agradeceu a sua eleição para a Segun
da Vice-Presidência; Eraldo Trindade, que mani
festou sua satisfação em pertencer a esta Subco
missão; Mauro Miranda, agradecendo a eleição
para a Primeira Vice-Presidência, fezsuas as pala
vras dos oradores que o antecederam; IvoCersó-
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sírno, ressaltando a ativa participação do Sr. Presi
dente, LuizAlberto Rodrigues, na luta municipa
lista,parabenizou a Subcomissão por tê-lo na dire
ção dos seus trabalhos; Denisar Ameiro, que enfa
tizou a importância desta Subcomissão, na qual
está concentrada a esperança dos municípios bra
sileiros; Lavoisier Maia, declarando-se um repre
sentante do Nordeste, disse que a tônica da sua
atuação seria a favor de sua região, tão discrimi
nada; Luiz Freire extemou sua preocupação no
sentido de se evitar conflito de competência entre
esta Subcomissão e outras, especificamente na
área de tributação; Waldeck Omelas extemou a
esperança de que fosse resgatada a autonomia
dos municípios, através da nova Carta Constitu
cional; Geraldo Melo destacou a complexidade
da Subcomissão face ao grande número de muni
cípios brasileiros, lembrando a necessidade de
um contato direto com prefeitos e vereadores.
Com a palavra, o Constituinte Aloysio Chaves
agradeceu sua designação para Relatorda Subco
missão, declarando-se de espírito aberto para re
ceber sugestões. Finalizando,o Sr. Presidente soli
citou a colaboração de todos, quer na participação
efetiva às reuniões, quer na apresentação de su
gestões e subsídios. O Constituinte Eraldo Trin
dade sugeriu a elaboração de um documento co
municando a instalação deste Órgão aos interes
sados em colaborar com o mesmo. O Sr. Presi
dente propôs fosse o assunto discutido na próxi
ma reunião, o que foi aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a pre
sente reunião, a qual foigravada e será publicada
no Diário da Assembléia Nacional Consti
tuinte. Para constar, eu, ,Iná Fernan
des Costa, Secretária, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presiden
te, , Constituinte Luiz Alberto Rodri
gues.

ATADA2'
REUNIÃO ORDINÁRIA

N:>s nove dias do mês de abril de mil nove
centos e oitenta e sete, às dez horas e quarenta
minutos, reuniu-se esta Subcomissão, sob a Presi
dência do Constituinte LuizAlberto Rodrigues, na
sala B-3, do Anexo li, da Câmara dos Deputados,
em Brasília, DF. Presentes os Senhores Consti
tuintes: Aloysio Chaves, Relator, Eliézer Moreira,
Waldeck Ornelas, Eraldo Trindade, Maurício
Fruet, VItor Buaiz,MelloReis, Edésio Frias, Mauro
Miranda, Lavoisier Maia, José Dutra, Denizar Ar
neiro e Raul Ferraz. Constatada a existência de
qucrum, foi declarada aberta a reunião. ORDEM
DO DIA: Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente
esclareceu que o objetivo da reunião era estabe
lecer o cronograma dos trabalhos a serem realiza
dos, insistindo na necessidade do cumprimento
dos prazos regimentais. Concedeu a palavra aos
Srs. membros, solicitando fossem apresentadas
sugestões. O Sr. Relator,Constitumte AloysioCha
ves, expôs, a necessidade de se estabelecer quais
as entidades a serem convidadas para apresentar
subsídios a esta Subcomissão. O Sr. Constituinte
Raul Ferraz lembrou que cada Constituinte tem
sugestões pessoais a apresentar, fazendo referên
cia a trabalho de sua autoria. Propôs ainda fosse

feito pedido de prorrogação de prazo à Mesa da
Assembléia Nacional Constituitne; o Sr. Waldeck
Omelas extemou sua preocupação com a exigüi
dade do tempo, sugerindo fosse intensificado o
número de reuniões; o Sr. Edésio Frias propôs
que o IBAM - Instituto Brasileiro de Adminis
tração Municipal, fosse convidado para painéis
a serem realizados por esta Subcomissão; o Sr.
MaurícioFruet sugeriu que os Senhores membros
tragam suas sugestões para elaboração de um
esboço que servirá de proposta inicial.Participa
ram dos debates os Srs. Constituintes: Aloysio
Chaves, Raul Ferraz, Waldeck Ornelas, Edésio
Frias, Maurício Fruet, Mello Reis, Lavoisier Maia,
Mauro Miranda, Eraldo Trindade e José Dutra.
Submetido o assunto à discussão e votação, ficou
decidida a seguinte agenda: dia 22 de abril 
Painel sobre o tema "O Município e a Consti
tuinte", com a participação das seguintes entida
des: Frente Nacional Municipalp; IBAM -Insti
tuto Brasileiro de Administração Municipal;ABM
- Associação Brasileirade Municípiose Confede
ração Nacional dos Municípios; dia 23 de abril
- Painel sobre o tema "As Regiões Metropoli
tanas e a Constituinte: Propostas", com a partici
pação das seguintes entidades: Associação dos
Prefeitos das Capitais e Conselhos das Regiões
Metropolitanas, ambos com início às nove horas
e trinta minutos. A Ata da primeira reunião será
lida na próxima reunião, pela inexistência de quo
JUm para a votação. Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a presente reunião, a qual foi grava
da e será publicada no Diário da Assembléia
Nacional Constituinte. E, para constar, eu, lná
Fernandes Costa, Secretária, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presi
dente. Constituinte Luiz Alberto Rodrigues.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
DOS PODERES E

SISTEMA DE GOVERNO

ATADAREUNIÃO DE
ELEIÇÃO DO PRESIDENTE

E VICE-PRESIDENTE

Às onze horas do dia primeiro de abril de mil
novecentos e oitenta e sete, em sala própria do
Anexo li da Câmara dos Deputados, reuniu-se
a Comissão da Organização dos Poderes e Siste
ma de Governo, sob a Presidência do Senhor
Constituinte Expedito Machado, para instalar seus
trabalhos e eleger seu Presidente e Vice-Presi
dentes, com a presença dos seguintes Consti
tuintes: Oscar Corrêa, MaurícioCorrêa, Dalton Ca
nabrava, AcivalGomes, Agassis Almeida,Albérico
Filho,AloysioTeixeira,Egídio Ferreira Uma, Fran
cisco Amaral, Henrique Eduardo Alves,Jorge Ha-

•ge, José Costa, José Fogaça, Jutahy Júnior, Leo
poldo Peres, LuizHenrique, Manoel Ribeiro,Mau
rício Pádua, Michel Temer, Miro Teixeira, Nelson
Wedekin, Osvaldo Macedo, Plínio Martins, Raul
Ferraz, Rubem Branquinho, SílvioAbreu,Agripino
Uma, Alércio Dias, Enoc Vieira, Hugo Napoleão,
Haroldo Uma, Humberto Souto, Cleonâncio Ma
cedo, Jairo Carneiro, Jesualdo Cavalcanti, Leur

Lomanto, Lúcio Alcântara, Paes Landim, Ronaro
Corrêa, Bonifácio de Andrade, César Cals Neto,
Henrique Córdova, Victor Faccioni, José Carlos
Martinez, Bocayuva Cunha, Gumercindo Milho
mem, Plínio Arruda Sampaio, Eduardo Bonfim,
Itamar Franco, Paulo Roberto Cunha, Haroldo Sa
bóia, Israel Pinheiro, Manoel Moreira,AlceniGuer
ra, Costa Ferreira, Erico Pegoraro, Fausto Rocha,
João da Mata, José Jorge, Marluce Moreira Pinto
e Genebaldo Correia. Havendo número regimen
tal, o Sr. Presidente declarou aberta a reunião.
Falaram pela ordem os Constituintes Manoel Ri
beiro, José Costa, Jorge Leite,Jairo Carneiro, Vic
tor Faccioni, Genebaldo Correia,MiroTeixeia,Éri
co Pegoraro e Jorge Hage. O Constituinte Mário
Covas, como líder do PMDB, falou sobre o critério
de escolha dos membros do seu Partido para
a composição das Comissões Constitucionais. Ini
ciando o processo de votação, o Sr. Presidente
procedeu à chamada nominal, tendo votado os
seguintes Constituintes: AcivalGomes, A,.9assis Al
meida, Albérico Filho, AloysioTeixeira,AlvaroAn
tônio, Egídio Ferreira Uma, Expedito Machado,
Francisco Amaral, Genebaldo Correia, Henrique
Eduardo Alves,Jorge Hage, José Costa, José Fo
gaça, Jutahy Júnior, Oscar Corrêa, Maurício Cor
rêa, Dalton Canabrava, Leopoldo Peres, LuizHen
rique, Manoel Ribeiro,MaurícioPádua, MichelTe
mer, MiroTeixeira, Nelson Wedekin, Osvaldo Ma
cedo, PlínioMartins,Raul Ferraz, Rubem Branqui
nho, Sílvio Abreu, Agripino Uma Alércio Dias,
Cleonâncio Fonseca, Enoc Vieira, trico Pegoraro,
Hugo Napoleão, Humberto Souto, Jairo Carneiro,
Jesualdo Cavalcanti, Leur Lomanto,Lúcio Alcên
tara, Paes Landim, Ronaro Corrêa, Bonifácio de
Andrada, César Cals Neto, Henrique Córdova, Vic
tor Faccioni, Bocayuva Cunha, Vivaldo Barbosa,
Gumercindo Milhomem, Plínio Arruda Sampaio,
Eduardo Bonfim, Itamar Franco, Paulo Roberto
Cunha, Haroldo Sabóia, Manoel Moreira e Fausto
Rocha. Encerrado o processo de votação, o Sr.
Presidente convidou os Constituintes Hugo Napo
leão e Henrique Eduardo Alves para servirem de
escrutinadores. Aberta a uma, foram encontradas
56 sobrecartas, número coincidente com o de
votantes. Feita a apuração, foi anunciado o se
guinte resultado: para Presidente, Constituinte Os
car Corrêa, 49 votos, 6 em branco e um nulo;
para 10 Vice-Presidente, Constituinte Maurício
Corrêa, 47 votos, 9 em branco; para 20 Vice-Pre
sidente, Constituinte Dalton Canabrava, 47 votos,
9 em branco. O Constituinte Itamar Franco pro
testou pela não inclusão de seu nome na relação
dos componentes da Comissão. O Sr. Presidente
esclareceu que a a omissão ocorrera por falha
da Secretaria, mas que seu voto fora computado
na apuração. A seguir, o Sr. Presidente declarou
empossados os eleitos, convidando o Constituinte
Oscar Corrêa para assumir a Presidência dos tra
balhos. O Constituinte Manoel Ribeiro requereu
o adiamento da indicação do Relator,pois haveria
outro Constituinte interessado: o Constituinte Jo
sé Fogaça. Tomando a palavra, o Constituinte
José Fogaça declarou o-seu apoio à indicação
do Constituinte Egídio Ferreira Uma, sugerida pe
la Liderança do PMDB. Falaram, ainda, pela or
dem, os Constituintes Hugo Napoleão, VictorFac
cioni, Bocayuva Cunha, Plínio Arruda Sampaio
e Expedito Machado. Após responder a todas as
indagações, o Sr. Presidente designou o Consti
tuinte Egidio Ferreira Uma relator da matéria per-
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tinente a esta Comissão. O Constituinte Bonifácio
de Andrada, após parabenizar os eleitos e o Rela
tor, sugeriu que, preliminarmente, a Comissão de
veria definir qual o Sistema de Governo a ser
adotado na Constituição. Sobre o assunto, mani
festaram-se os Constituintes Plínio Arruda Sam
paio, José Fogaça, Bocayuva Cunha, Egídio Fer
reira Lima, Jorge Hage e Haroldo Lima. O Consti
tuinte VictorFaccioni falou a respeito do Simpósio
sobre Parlamentarismo, recentemente realizado
pela Câmara dos Deputados, cujos anais seriam
brevemente entregues a todos os Constituintes.
ENCERRAMENTO: Às doze horas e quarenta mi
nutos, nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
convocou os Constituintes para reuniões a serem
realizadas no dia sete próximo, às onze horas,
destinadas à eleição do Presidente e Vice-Presi
dentes das Subcomissões, em seus respectivos
plenários, dando por encerrada a reunião. As no
tas gravadas e traduzidas passarão a integrar a
presente Ata. E, para constar, eu, Ruy Ornar Pru
dêncío, Secretário, lavrei a presente Ata, que, de
pois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.

SUBCOMISSÃO DO
PODER LEGISLATIVO

ATADAELEIÇÃODO
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTES

Às onze horas e dez minutos do dia sete de
abril de mil novecentos e oitenta e sete, em sala
própria do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
reuniu-se a Subcomissão do Poder Legislativo,
sob a Presidência do Senhor Constituinte Luiz
Viana para eleger o Presidente e Vice-Presidente.
Compareceram os Senhores Constituintes: Álvaro
Antonio, Bocayuva Cunha, Henrique Córdova, Ma
noel Ribeiro,José Jorge, ViníciusCansanção, Nel
son Wedekin, Robson Marinho, Lúcio Alcântara,
Jorge Hage, Jesualdo Cavalcanti, Acival Gomes,
Miro Teixeira, Jorge Leite, Rubem Branquinho,
Paulo Ramos e Victor Faccioni. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta
a reunião. Manifestaram-se, pela ordem, os Se
nhores Constituintes Miro Teixeira sobre o pro
cesso de votação; Jorge Hage e Lúcio Alcântara,
em protesto contra a forma discricionária de esco
lha dos candidatos, alheia aos interesses da ban
cada. Feita a chamada nominal, votaram os Se
nhores Constituintes: Acival Gomes, Álvaro Anto
nio, Jorge Leite, Manoel Ribeiro, Miro Teixeira,
Luiz Viana, Nelson Wedekin, Rubem Branquinho,
Jesualdo Cavalcanti, José Jorge, Lúcio Alcântara,
ViníciusCansanção, Henrique Córdova e Bocayu
va Cunha. Encerrado o processo de votação, o
Senhor Presidente convidou os Senhores Consti
tuintes Nelson Wedekin e Miro Teixeira para es
crutinadores. Aberta a uma, foram encontradas
quatorze sobrecartes, número coincidente com
o de votantes. Feita a apuração, anunciou o se
guinte resultado: para Presidente, Senhor Consti
tuinte Bocayuva Cunha, doze votos, um em bran
co e um nulo; para Vice-Presidente, Rubem Bran
quinho, treze votos e um em branco; Itamar Fran
co, treze votos e um em branco. O Senhor Consti
tuinte Jorge Hage absteve-se de votar. Ao procla
mar os resultados, o Senhor Presidente deu posse

aos eleitos, Senhores Constituintes Bocayuva Cu
nha, Rubem Branquinho e Itamar Franco, para
os cargos de Presidente, 10Vice-Presidente e 20

Vice-Presidente, respectivamente. Ao agradecer
sua eleição, o Senhor Presidente destacou a im
portância atribuída àSubcomíssão de preparar
o capítulo referente ao Poder Legislativo. E, a se
guir, indicou o Senhor Constituinte José Jorge
para relator da matéria pertinente a esta Subco
missão. Falaram, pela ordem, os Senhores Cons
tituintes: José Jorge, Miro Teixeira, Vinícius Can
sanção, Jorge Hage, Victor Faccioni e Rubem
Branquinho. ENCERRAMENTO. Nada mais ha
vendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os
trabalhos às doze horas e quinze minutos e convo
cou os Senhores Constituintes para a próxima
reunião, a realizar-se no dia oito de abril, às dez
horas. As notas gravadas, depois de transcritas,
farão parte destes registros, publicando-se a sua
íntegra no Diário da Assembléia Nacional Consti
tuinte. E, para constar, eu Maria Linda Morais de
Magalhães, Secretária, lavrei a presente ata que,
após a sua leitura e aprovação, será assinada pelo
e Bocayuva Cunha.

O SR. PRESIDENTE (LuizViana Filho) - Ha
vendo número legal, declaro aberta a sessão Esta
reunião se destina à eleição do Presidente, do
10 Vice-Presidente e do 20Vice-Presidente. Confor
me acordo das Lideranças, são candidatos a Pre
sidente o Constituinte Bocayuva Cunha, a 10Vice
Presidente o Sr. Constituinte Rubem Branquinho,
e a 20 Vice-Presidente o Sr. Constituinte Itamar
Franco. Se alquém desejar falar, a palavra está
franqueada (Pausa).

Concedo a palavra ao Sr. Constituinte MiroTei
xeira.

O SR. CONSTITUINTEMIRO TEIXEIRA - Sr ~
Presidente, pelo que se percebe, as indicações
produzidas pelas Lideranças atendem perfeita
mente ao pensamento médio da Comissão, tanto
pela quantidade dos Constituintes indicados
quanto pelas consultas que seguramente as Lide
ranças fizeram até chegar a esses nomes. Temos
um processo regimental a seguir. Sabemos que
precisamos votar. Agora, sabemos também que
essa manifestação pode se dar de diversas for
mas. Antes de propor essa Questão de Ordem
consultei alguns companheiros que consideram
que seria um bom começo, se a Presidência con
cordar, fazermos esta eleição pela aclamação dos
companheiros.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana Filho) - O
problema é que terão de assinar o livrode votação
para saber quem realmente votou. As chapas es
tão prontas. O processo de votação é tão simples...

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXEIRA - En
tão, retiro a minha proposição.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana Filho) - ...e
tão fácil que acredito que seja melhor seguirmos
o Regimento. O problema é não estabelecer cons
trangimentos futuros. Hoje, está tudo bem. Ama
nhã, pode não estar. Então, fica uma diferença
de sistema de votação. O melhor é atendermos
ao Regimento e procedermos à votação. Com
a palavra o Deputado Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, quero deixar registrado o meu pro-

testo contra o processo que vem sendo seguido
para a definição das posições de Presidente, Vice
Presidente e Relator. Nenhuma objeção tenho a
qualquer dos nomes. Muito pelo contrário, tenho
o maior apreço pelo Presidente escolhido. Coinci
dentemente, eu o conheço. Mas sei que vamos
votar em alguns casos, sem conhecer as pessoas
em quem estamos sufragando. Neste momento,
não sei quem será o Relator da Comissão. Não
sou contrário ao processo de solução negociada.
Só acho que as negociações estão sendo mal
conduzidas e a bancada não está sendo devida
mente consultada para essas negociações. Até
antes do fID1 de semana, ao deixar Brasília,pleitea
va a função de Relator, dentro do acordo de Lide
ranças; mas não aceitando esta pura e simples
comunicação aos demais companheiros, tive o
cuidado de enviar uma correspondência a todos
os membros da Comissão, colocando esse pleito
e submetendo-lhes a apreciação. Mas, de repente,
não mais que de repente, soubemos que as distri
buições das funções entre os partidos foi alterada
e as expectativas iniciais, portanto, inteiramente
modificadas. Quero registrar, mais uma vez, que
não tenho qualquer objeção a nenhum dos no
mes indicados. Alguns, porque eu conheço, como
é o caso do Deputado Bocayuva Cunha, outros,
porque não os conheço, razão pela qual nada
posso objetar. Mas registro o meu protesto contra
o processo, entendendo que se não é para ser
pelo processo eletivo, se é para ser solução nego
ciada, a negociação deve ser conduzida pelas Li
deranças, com a consulta aos elementos que es
tão na base do que vai ser negociado.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana Filho) - O
protesto vai constar da Ata. '

O SR. CONSTITUINTELÚCIOALCANTARA
Sr. Presidente, pela mesma ressalva feita pelo no
bre Deputado Jorge Hage, de que não há nenhu
ma objeção a qualquer companheiro, nesta e em
outras Comissões, quero também lançar aqui o
meu protesto contra a forma discricionária, anti
democrática, ditatorial com que foram escolhidos,
não apenas Presidentes, Vice-Presidentes e Rela
tores, mas também como foram indicados os no
mes para comporem as diversas Comissões. Não
querendo me imiscurir em questões internas de
outros Partidos, falo pelo menos no que se relacio
na ao meu, onde o processo foi conduzido de
maneira absolutamente alheia aos interesses da
bancada como um todo. Não sei se este seria
o fórum próprio para se fazer uma observação
dessa natureza. Mas, de qualquer sorte, ainda é
um dos poucos espaços que resta para aqueles
Constituintes que nada têm - e têm muito, que
é o mandato popular - para aqui defenderem
as suas convicções, as suas idéias e os seus princí
pios, que os levaram a ser eleitos pelo povo. De
sorte que eu lamento e condeno mesmo que íní
ciemos a parte mais importante do trabalho da
Constituinte sob a égi'de dessas escolhas feitas
em cochichos, em ante-salas, antídemocratíca
mente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana Filho) - A
declaração de V.Ex"também vai constar em Ata.
Se não houver mais quem queira falar, vamos
proceder à eleição. ASra. Secretária fará a chama
da dos Srs. Constituintes.
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O SR. CONSmUINTEMlROTEIXEIRA-Ape-
nas para apresentar uma sugestão em termos O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - De
de uma ordem de trabalho, que, evidentemente, _ qualquer maneira, se me permite o nobre colega,

(Votação e epumção.)

o SR. PRESIDENTE (LuizVianaFilho) -Feita
a contagem dos votos, verificou-se o seguinte re
sultado: para Presidente, foi eleito o Constituinte
Bocayuva Cunha, com doze votos a favor, um
nulo e um em branco; para 1° Vice-Presidente,
foi eleito o Constituinte Rubem Branquinho, com
treze votos a favor e um em branco; para 2° Vice
Presidente, foi eleito o Constituinte Itamar Franco,
com treze votos a favor e um em branco. De
acordo com o resultado verificado, proclamo Pre
sidente da Subcomissão do Poder Legislativo o
Constituinte Bocayuva Cunha; 1° Vice-Presidente,
o Constituinte Rubem Branquinho, e 2° Vice-Pre
sidente o Constituinte Itamar Franco. (Palmas.)

Convido os eleitos a tomarem seus assentos.

o SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Meus caros colegas, Srs, Constituintes, meu arm
go Senador Constituinte LuizViana Filho, em que
pese a minha indicação ter sido produto de um
acordo de Liderança, não posso deixar de agra
decer a todos aqueles que confiaram no meu
nome para presidir esta Subcomissão, que reputo
das mais importantes no sentido daquilo que to
dos julgamos à nossa principal tarefa, ou seja,
a busca de consolidação do regime democrático
em nosso País. Todos sabemos que o Poder Le
gislativo,de uma maneira geral e no mundo intei
ro, só é amado pelo povo quando não existe:
quando existe é criticado pela imprensa, pelo povo
e pelos mais diversos setores da sociedade. Tive
oportunidade de ouvir isso, pela primeira vez, nos
anos 58/59, na Europa, do então Presidente da
Assembléia Nacional Francesa, Guy Mollet.A As
sembléia tinha acabado de ser dissolvida, a golpes
de buzina pelos partidários do General De Gaulle.
Lembro-me de que perguntei a S. Ex", já como
Parlamentar recém-eleito, como era possível,
num país como a França, a Assembléia ser dissol
vida a golpes de buzina. E ele disse: "Meu caro
Deputado, o senhor é muito moço. O senhor vai
ver isso: os Parlamentos só são amados quando
não existem". Então, cabe a nós, que temos a
função de preparar este capítulo do Poder Legis
lativo,uma tarefa muito cuidadosa, muito precisa,
para que possamos merecer a confiança da Na
ção brasileira, sobretudo das camadas mais hu
mildes da população, das camadas mais sofridas,
daquelas que mais merecerão a nossa atenção.
Devemos ter, sobretudo, o cuidado de fazer com
que as leis realmente sejam cumpridas. Costu
ma-se até dizer que uma determinada lei não pe
gou". De nada adianta fazermos leis que, depois,
simplesmente não são cumpridas pelo Executivo
ou por outras autoridades. Tive oportunidade, in
clusive, de conversar informalmente com alguns
membros da Subcomissão, citando alguns exem
plos. Por exemplo, este Congresso aprovou, no
ano passado, uma lei que afetava muito o meu
Estado, o Rio de Janeiro. Esta leiobrigava a Petro
brás a pagar royalties por petróleo encontrado
no litoral de todo o Brasil. O Deputado Lúcio
Alcântra foi um dos vitoriosos desta batalha. Pois
bem, esta lei foi aprovada, sancionada e está em
vigor, mas até agora nenhum tostão referente aos
royalties foi pago aos municípios e aos estados
produtores. Isso não pode acontecer. Essa é uma
das tarefas que nos cabe.

Cabe-me agora designar o nosso Relator. De
acordo com entendimento havido entre as Lide
ranças, tenho o maior prazer de indicar o nosso
companheiro José Jorge para Relator desta Sub
comissão. (Palmas.)

Franqueamos a palavra a todos os presentes.
Desde já, convocamos uma nova reunião para
amanhã de manhã, porque fui informado pelo
Presidente Oscar Corrêa de que ele gostaria que
os Presidentes, os Relatores e os Vice-Presidentes
se reunissem hoje à tarde em nossa Comissão.

Com a palavra o nosso Relator, Deputado José
Jorge.

O SR. RELATOR (José Jorge) -Sr. Presidente,
meus caros companheiros desta Comissão, em
primeiro lugar gostaria de dizer que estou cons
ciente da enorme responsabilidade que é ser Rela
tor da Subcomissão que trata do Poder Legis
lativo, do qual todos fazemos parte. Gostaria de
dizer ainda que, de agora em diante, após ser
escolhido Relator, considerarei a opinião de cada
um dos companheiros tão importante quanto a
minha própria. Cabe a mim, como Relator, não
apenas realizar um relatório que seja baseado na
rnmha opinião pessoal, mas, principalmente, le
vando-se em conta o pensamento dominante na
Subcomissão, e até fora dela, se for possível, na
própria Constituinte e mesmo na sociedade brasi
leira. Estou consciente deste trabalho. Considero
o trabalho desta Subcomissão um dos mais difí
ceis, exatamente por estarmos tratando do nosso
próprio Poder e, portanto, todos temos idéias pró
prias sobre este assunto.

Gostaria de contar uma pequena história. Du
rante quatro anos fui Secretário de Educação de
Pernambuco, e nessa época reahzou-se a profis
sionalização do 2° Grau. Tínhamos de elaborar
um currículo para cada uma das novas profissões
que seriam lecionadas no 2° Grau: Mecânica, Quí
mica, Magistério,Contabilidade etc. Foi designada
uma comissão de professores para elaborar cada
um desses relatórios. Quase todos os relatórios
foram ficando prontos dentro do prazo estabe
lecido para a elaboração. Só havia um relatório
que nunca ficava pronto: era exatamente o relató
rio da profissão de magistério de 2° Grau. Isso
aconteceu porque todas as pessoas que partici
pavam entendiam, basicamente, de magistério.
Como eles entendiam muito daquele assunto, dis
cutiam mais e o relatório não ficava pronto. É
o que ocorre nesta Subcomissão. Todos os seus
membros participam do Poder Legislativo, todos
têm opinião e vivência próprias e, evidentemente,
isso nos trará algumas dificuldades adicionais.
Mas tanto o Sr. Presidente como os demais com
panheiros podem ficar certos de que estarei aber
to para ouvir a opinião de todos. Minha meta
é exatamente fazer um relatório que possa con
gregar, o máximo possivel, as opiniões da Subco
missão, mesmo que algumas sejam contrárias
ao que penso. Muito obrigado pela confiança.
(Palmas.)

O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha)-Tem
a palavra o Constituinte MiroTeixeira.

poderá ser criticada pelos companheiros. Penso
que estamos integrando uma das mais impor
tantes subcomissões, dentre as que estão consti
tuídas, como bem assinalou o Presidente Bocayu
va Cunha, mas, sem dúvida alguma, é a mais
difícil de se trabalhar, porque o pior crítico é o
igual. Estamos numa Casa política, no Poder Le
gislativo, para legislar sobre o Poder Legislativo.
Então, teremos realmente de conformar as idéias
que chegarão até nós. E precisaríamos ter, Sr.
Presidente, um acompanhamento muito atento
de todas as propostas que fossem encaminhadas
ao Plenário, quer sejam apresentadas em Plenário,
quer sejam apresentadas diretamente ao Relator
- o que é possível - quer sejam como sugeriu
o próprio Relator, surgidas do trabalho do Depu
tado José Jorge. Se conseguirmos estabelecer
um processo de acompanhamento e de discus
são prévia do que iremos debater no momento
em que for apresentado o parecer do Relator,
tenho a impressão de que poderemos avançar
de uma forma muito mais produtiva. Em resumo,
a proposta é que não se deixe para discutir o
o das idéias e dos projetos apresentados exclusi
vamente na hora da apresentação do parecer do
Relator;mas que possamos realizarsessões quase
que diariamente - porque não tenho dúvidas
de que surgirão propostas em número bastante
elevado - a fim de acompanharmos a evolução
e discutir entre nós. Porque, se queremos real
mente construir uma democracia nos padrões
que todos desejamos, o Poder Legislativo, sem
dúvida alguma, deve estar na frente desse traba
lho. Então, a proposta fica aí, Sr. Presidente: se
realizarmos sistematicamente reuniões e, se pos
sível, produzirmos um entrosamento com o Pro
dasen para termos um terminal - porque não
é complicado, já instalaram os cabos aqui pelos
corredores - um acompanhamento imediato de
qualquer proposta que fosse apresentada naquele
momento, com a velocidade que o processamen
to de dados pode proporcionar.

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

O SR CONSmUINTE VINÍCIUS CANSANÇÃO
- Sr. Presidente, caros colegas, dando continui
dade ao que disse o Constituinte Miro Teixeira
com relação às normas de trabalho, queira deixar
aqui algumas sugestões: acredito que a Presidên
cia deveria determinar um critério com relação
à apresentação de emendas: se essas emendas
devem ser discutidas, como sugeriu o Constituin
te MiroTeixeira, num certo dia da semana, quan
tas reuniões por semana e o horário. Acho que
hoje já deveríamos sair daqui com esse critério
de trabalho definido, para que amanhã possamos
já desenvolver o trabalho individual.

o SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Pe
ço a V.Ex" um aparte apenas para um esclareci
mento. Como o Presidente disse que hoje haverá
uma reunião com os demais Presidentes das Sub
comissões, penso que essa reunião poderia ser
amanhã, depois de se discutir a metodologia do
trabalho com as demais Subcomissões. Apenas
isso.
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amanhã teríamos uma reunião normal às 10 ho
ras da manhã, se os companheiros estiverem de
acordo. E faço minhas as sugestões do Consti
tunte MiroTeixeirano sentido de deixarpara ama
nhã esse roteiro,porque imagino haver a intenção
do nosso Presidente de uniformizarnossos traba
lhos nesse sentido.

oSR.CONSTITUINTE V1NÍCIUS CANSANÇÃO
- Concordo também.

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

o SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, dando continuidade a essa sugestão,
gostaria de lembrar alguns pontos: um deles é
que houve um iníciode discussão no dia da insta
lação da Comissão de temática geral, quando fo
ram posta algumas idéias que me parecem de
suma importância. As reuniões conjuntas das três
Subcomissões são indispensáveis nesse iníciode
trabalho, até para que se começe a encaminhar
a discussão do sistema de Governo a partir do
que, e só então, as Subcomissões poderão cami
nhar sozinha. Não podemos dar nenhum passo,
em termos do Poder Legislativo, sem saber para
onde vamos caminhar. Um outro ponto que me
parece também imediato é o da definição de
quais, quantas e quando se realizarão as sessões
de audiência pública de entidades da sociedade
civil, para ouvirmos entidades como a OAB, e
outras, em tomo das propostas sobre o sistema
de Governo. E a terceira colocação que quero
fazer se refere aos prazos. Se formos considerar
os prazos deste Regimento absurdo - em termos
de prazos - já está terminando o prazo para
apresentação de propostas constitucionais. Se o
Regimento for para valer não for como as leis
a que nosso Presidente se referiu há pouco 
as que pegam e as que não pegam - temos
que alterá-loimediatamente. Estou dando entrada
noventa e cinco colegas Constituintes, num Pro

jeto de Resolução alterando o Regimento da
Constituinte para ampliar esses prazos, a fim de
que tenhamos tempo suficiente para apresenta
ção de propostas de discussão. E que o Relator
tenha pelo menos cinquenta dias, na Subcomis
são, para elaborar o relatório, e não os vinte e
poucos que lhe restam - porque o prazo já está
contando - desde a instalação da Comissão ge
ral.Quer dizer,se formos aqui, não há mais tempo
para fazercoisa alguma a não ser tomar decisões
irresponsavelmente. Como ninguém aqui quer is
to, acho que essas três questões teriam que ser
vistas de forma imediata: a da articulação com
as outras Subcomissões; a da audiência da socie
dade civil e a da revisão imediata dos prazos do
Regimento. Pediria a V. Ex' apoio no sentido de
pressionar a Mesa para que esse projeto tramite
rapidamente, sem o que ela perderá o sentido,
porque o prazo se encerrará antes. Ou então, va
mos desmobilizar o Regimento, tal qual as leis
a que V.Ex" se referiu há pouco, que não pegam
neste País,porque o Regimento não está pegando
muito aqui na Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Bocayúva Cunha) _
Aliás, já tive oportunidade de assinar o projeto
antes de ser o Presidente desta Subcomissão.

Continuando, dou a palavra ao Constituinte Vic
tor Faccioni.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI 
Sr. Presidente, antes de mais nada, quero saudar
V. Ex"e os demais dirigentes desta Subcomissão,
e os outros pares, lamentando que tenha sido
mal informado sobre o horário da sessão, o que
me fez chegar tardiamente para a votação. Mas
creio que a Comissão decidiu da melhor forma
possível,e me congratulo com a decisão de meus
Pares Apenas a título de sugestão, queria infor
mar, para que se possa chegar a um melhor orde
namento dos trabalhos, que soube hoje, pela ma
nhã, que a Mesa da Constituinte despachou para
a nossa Comissão geral e, conseqüentemente,
para as Subcomissões do Legislativo e do Execu
tivo, dois Projetos de Resolução que terão que
ser apreciados imediatamente e que tratam da
definiçãopréviado sistema de governo, a exemplo
do que já se falou na primeira reunião da nossa
Subcomissão. Seria interessante acertarmos um
esquema de reuniões conjuntas, inicialmente, pa
ra definição dos temas e propostas que têm corre
lação entre as Comissões, a Subcomissão do Po
der Executivo e a Subcomissão do Poder Legis
lativo. De outra parte, queria, desde logo, trazer
o nome de uma entidade e de um conferencista
que, creio, seria interessante fosse arrolado entre
aquelas entidades que deveriam ser ouvidas nas
audiências públicas desta Subcomissão. Refiro
me ao prof. Cezar Saldanha, Presidente da Frente
Parlamentarista Nacional. É professor de Direito
Constitucional da USP, foi candidato à Consti
tuinte em meu Estado, pelo PFL. Não logrou ele
ger-se. Prof. Cezar Saldanha, e a entidade que
ele dirige, congregando grande número de adep
tos do sistema parlamentar de governo em nosso
País, tem uma valiosa contribuição a trazer aos
trabalhos desta Subcomissão. Estas as coloca
ções que teria a fazer.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Es
tão registradas.

Nesta reunião para a qual fomos convocados
- o Presidente, os Vice-Presidentes e o Relator
- com o Presidente Oscar Corrêa, creio que seria
do maior interesse que a maioria dos membros
desta Subcomissão que estivessem livres,compa
recessem. É evidente que não é uma reunião fe
chada. Quanto mais democrática for a nossa for
ma'de agir, melhor. Essa reunião será às cinco
horas, na sala da Comissão. Mas seria muito inte
ressante que os Constituintes que pudessem
comparecessem a esta reunião, porque não é ex
clusiva de Presidentes nem de Relatores, mas é
de Constituintes, todos com os mesmos direitos
e com os mesmos deveres.

O SR. CONSTITUINTE V1NÍCIUS CANSANÇÃO
- Sr. Presidente, consulto V. Ex" se as propostas
apresentadas seriam encaminhadas à Presidência
ou ao Relator.

O SR.PRESIDENTE (BocayuvaCunha) - Pen
so que poderão ser apresentadas à Presidência,
que as passará imediatamente ao Relator.

O SR.CONSTITUINTE V1NÍCIUS CANSANÇÃO
- O art. 14, do Regimento, no seu § 2°, diz o
seguinte:

"Até 30 dias, a partir da promulgação desta
Resolução, os Constituintes poderão oferecer su
gestões para a elaboração do Projeto de Consti
tuição, as quais serão encaminhadas pela Mesa
às Comissões pertinentes."

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Es
se é um processo que tem de ser aapresentado
em plenário

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - É
o que já houve, hoje, no plenário. Essa proposição
foi apresentada à Mesa pelos Constituinte César
Cals Neto e Gastone Righi, para que se decidisse
imediatamente se o regime de governo será parla
mentarista ou presidencialista. Tive informação
de que a Mesa já a despachou para a nossa Sub
comissão.

O SR.CONSTITUINTE V1NÍCIUS CANSANÇÃO
- No caso das Subcomissões as propostas serão
feitasaqui e encaminhadas diretamente ao relator.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI 
Sr. Presidente, V.Ex' me permitiriavoltarao tema,
uma vez que o mesmo foi levantado?

O SR.PRESIDENTE (BocayuvaCunha) - Tem
a palavra o nobre Constituinte VictorFaccioni.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI
Gostaria de informar o seguinte: encaminhei à
Mesa da Constituinte - posteriormente virá para
a Comissão - uma proposta introdutória do siste
ma parlamentar de Governo, sem descer a deta
Ihersobre o modelo. Hojeuma maioria está unida
muito fortemente quanto à idéia do sistema parla
mentar de Governo, mas possivelmente podere
mos desunir-nos quanto ao modelo do sistema
parlamentar. Seria muito interessante se ao deci
dirmos sobre parlamentarismo ou presidencia
lismo o flzéssemos pela adoção de um sistema,
deixando para depois a discussão quanto ao mo
delo a ser adotado. Por exemplo, o que fízeram
os ingleses quando adotaram o seu sistema de
Governo? Decidiram banir a monarquia absolu
tista. Baniram o absolutismo e adotaram o siste
ma parlamentar, que ao longo do tempo se aper
feiçoou. Não podemos ter a pretensão de adotar
um sistema parlamentar de Governo mudando
toda a sua sistemática em nosso Pais, começando
já por um sistema mais aperfeiçoado. Mais do
que tudo, é preciso que haja um consenso quanto
ao modelo, e ese se estabelece inclusive em fun
ção das circunstâncias do momento político do
Pais. A meu ver, o sistema parlamentar de Gover
no deveria ser introduzido como uma das institui
ções de caráter permanente na vida do nosso
País, a exemplo do que temos hoje com relação
à República e à federação, deixando para depois
a modalidade do sistema parlamentar. Eleição
direta ou não para Presidente da República, a for
ma de voto de confiança, a forma de encaminhar
a manifestação de confiança e desconfiança do
gabinete, a constituição do Ministério, são ques
tões que se podem modificar ao longo do tempo.
Aessa matéria que virágostaria que se acrescesse
a proposta que encaminhamos quanto à adoção
do sistema parlamentar de Governo como uma
decisão prévia,independente do modelo de parla
mentarismo, que seria decidido a posteriori, nu
ma discussão mais exaustiva, mais prolongada
da Assembléia Nacional Constituinte.
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o SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Gostaria de pedir ao nobre Constituinte Victor
Faccioni que nos remetesse informalmente cópia
dessa Resolução, para ser distribuída aos mem
bros da Mesa e a todos os pares. Continua fran
queada a palavra aos Constituintes que dela dese
jarem fazer uso.

o SR.CONSTITUINTE V1NÍCIUS CANSANÇÃO
- Sr. Presidente, penso que nesta primeira reu
nião é preciso verificaros detalhes para que tenha
mos normas de trabalho. Mas como já disseram
alguns companheiros a grande preocupação da
Subcomissão é a da definição do regime de Go
verno. Sem ela, penso que nossos trabalhos não
se poderão desenvolver. Que posição tomaria a
Subcomissão Legislativa com relação a essa
emenda que fosse apresentada em plenário? Se
não acelerarmos essa definição, nossos trabalhos
ficarão parados.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Creio que essa seja a decisão mais importante
que a nossa Subcomissão deverá tomar. Por isto,
disse informalmente, que não podemos achar que
sessenta e três sábios vão decidir pela maioria
dos Constituintes, nem pela maioria da sociedade.
Antes de aprofundarmos no conhecimento do
que pensa a maioria da Constituinte, a maioria
da Subcomissão, devemos ouvir o que pensam
05 setores organizados dasociedade, não podere
mos tomar essa decisão.

Pessoalmente, acredito que essa decisão deve
ria ser tomada depois de ouvida a população co
mo um todo, através de plebiscito.Enfim,a minha
preocupação é no sentido de que isso corres
panda à vontade da Nação e não seja uma coisa
fortuita. O Senador Luiz Viana Filho, Parlamen
tarista convicto, viveu, como eu, o nosso parla
mentarismo dos anos 60. Todos aqui sabem que
não tem qualquer relação com o parlamentarismo
que gostaríamos de adotar agora. Mas talvez eu
seja um pouco vítima daquele trauma de ver um
regime que foi adotado numa crise e que depois.
realmente, não funcionou. Isso foi um atraso para
a consolidação da democracia, ao invés de ser
contrário do que se supunha. Parece-me que essa
decisão é extremamente séria. Não teria nenhuma
fórmula mágica para resolvê-Ia. Não podemos
também aliara pressa de resolvê-Iaa uma precipi
tação que talvez nos leve a um caminho que não
corresponda aos anseios da sociedade.

o SR.CONSmUINTE VINÍCIUS CANSANÇÃO
- A pressa não é a nossa intenção. Queremos
apenas iniciar a discussão do assunto, o que e
importante para a nossa Subcomissão.

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

O SR.PRESIDENTE (BocayuvaCunha)-Tem
a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte JogA
Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - SI
Presidente, nessa mesma ordem de idéias, de
buscarmos os caminhos para apressar o arnadu
recimento dessa decisão, preliminar por natureza
mas complexa, talvez devêssemos pensar num
cronograma ao longo de três, quatro semanas
um período de 30 dias, para ouvir quem rnaie

a Suocomissão achar que precisa ser ouvido. En
caramos as entidades da sociedade civil. os seto
res organizados que não podem deixar de ser
ouvidos. os nomes !.le algumas autoridades no
assumo, conforme foimencionado há pouco pelo
Constituinte VictorFaccioni, e outros nomes, nes
sa mesma ordem de idéias. Fazermos, assim, um
calendário de um ciclo mtemo da Subcomissão.
que seria, na verdade, um ciclo de debates, embo
ra sem descaracterizar trabalho parlamentar no
interior da Subcomissão. Isso para apressarmos
o processo de maturação das idéias que temos
a respeito. A maneira de fazê-lo é debater ;r;tensa
mente as idéias,ouvindo quem precisa ser ouvido,
ou pela sua qualificação na área, ou pela sua
representatividade. É o caso dos especialistas e
das entidades. Em 30 dias temos de chegar a
algumas conclusões, porque o prazo não nos per
mite mais do que isso.

SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - No
fundo, creio que o que o nobre ConstituinteJorge
Hage sugere é que nos libertemos dos grilhões
do art. 14, que diz que as Subcomissões desti
narão de cinco a oito reuniões para audiência
de entidades representativas de segmentos da so
ciedade. Poderemos até descobrir uma maneira
de ter sessões informais, se desejarmos ouvir
mais. Não podemos ficar na camisa-de-força,
com apenas cinco a oito sessões. Poderemos ou
vir cinqüenta pessoas, até, se criarmos mais ses
sões. Essa idéia me parece muito mais compe
tente.

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE - Exa
tamente. Essa idéia corresponde a emendas der
rubadas no projeto do Regimento, que visavam
a modificar isso e também a outras limitações
das Comissões. Não nos podemos reunir somen
te pela manhã e ficar naquela de nada fazer no
plenário a tarde toda - tarde é o turno mais
longo do dia, inteiramente desperdiçado nos "pin
ga-fogos" do plenário. Devemos fazer reuniões
informais às tardes, subvertendo o Regimento In
terno, porque a sociedade precisa que nos debre
cemos no trabalho de Comissões, sem aquela
perda de tempo do plenário, ficando adstrito nas
Comissões a reuniões de 10:00 às 12:00 horas,
sem chegarmos a qualquer solução.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Te
nho uma grande simpatia por essa sugestão. A
Subcomissão será evidentemente soberana para
decidir, e temos que ouvir, antes de mais nada.
a opinião do nosso Relator. .

O SR. RELATOR (José Jorge) - É importante
que se ouça o maior número de pessoas. Temos
de procurar cumprir essas sugestões formais que
o Regimento Interno prevê. A opinião do Consti
tuinte VictorFaccioni sobre a forma de se colocar
o regime parlamentarista na Constituição é muito
importante - seria uma boa idéia colocar o regi
me parlamentarista em tese e deixarpara se discu
tir a forma pouco a pouco - embora isso provo
que algumas dificuldades operacionais. Na reali
dade, a maneira que temos de propor as coisas
nesta Subcomissão, ou qualquer outra, é através
da elaboração do capítulo da própria Constituição.
Háque se verificaruma maneira operacional, para
que se possa, ao propor um capítulo da Consti
tuição, não se definir todas as regras que aparen
temente deveriam ser definidas. Acho aue este

é um aspecto que de certa forma deve comple
mentar a idéia do Deputado VictorFaccioni. Mas
será que pederemos colocar o Parlamentarismo
na Constituição sem que se definam as regras?
Corno essas regras seriam definidas posterior
mente? São esses aspectos operacionais que tere
mos de discutir, porque a maneira que nós, no
Congresso, resolvemos as coisas nem sempre
é é mais prática. Às vezes é a mais política, mas
não a mais prática. O próprio processo legislativo
e as regras fixadas atrapalham. Vejam V. Ex'"que
o Regimento deveria ser mais denso até do que
a Constituição. Há tantas regras que a própria
realização dos trabalhos é um pouco tumultuada.
Teremos também de discutir não só o tema em
si - o Poder Legislativo - mas formas operacio
nais que possamos utilizar, mesmo que às vezes
precisemos propor alguma alteração no Regi
mento Interno, para que as coisas possam ser
feitas da melhor maneira possível.

O SR.PRESIDENTE(BocayuvaCunha) - Tem
a palavra o Constituinte MiroTeixeira.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Va
mos ter de imaginar algum processo de acompa
nhamento dos trabalhos em outras comissões
também. Na medida em que discutirmos a ques
tão do parlamentarísmcçnêo vamos poder deixar
de acompanhar a da organização eleitoral e parti
dária, porque são matérias complexas, que se in
terligam. E apenas uma questão que submeto
à Presidência, para que a leve à reunião de hoje,
às cinco da tarde. É um assunto que já tínhamos
até discutido na liderança do PMDB. A Comissão
de Sistematização, por exemplo, não vai poder
esperar o seu período regimental para começar
a atuar. Ela vai ter que começar a atuar desde
já, procurando acompanhar o trabalho das diver
sas Comissões e fazendo a conexão dessas maté
rias, que são complexas e que se interligam. No
caso da nossa Subcomissão, se a Presidência
concordar, talvezum grupo de três Constituintes,
ou um de cada partido poderá ficar incumbido
de acompanhar. É uma tarefa árdua ...

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - É
uma antecipação do trabalho da Comissão de
Sistematização.

O SR.CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA- Pois
é, nós devemos buscar o que está sendo discutido
na Comissão de Organização Eleitoral e quanto
à Organização Partidária também, para que não
venhamos a produzir um monstro de duas ou
mais cabeças. Penso que dessa maneira vamos
ganhar tempo e facilitar o trabalho da Comissão
de Sistematização, que, por um certo preconceito,
eu devo dizer que, temos que facilitar o máximo
para eles mexerem o mínimo.

O SR. PRESIDENTE BOCAYUVA CUNHA
Há algum Constituinte que deseje usar a palavra?

Tem a palavra o nosso Vice-Presidente,o Cons
tituinte Rubem Branquinho.

O SR.CONSTITUINTE RUBEM BRANQUINHO
- Sr. Presidente, Srs. membros desta Subco
missão, da mesma forma que a de nosso Presi
dente, minha eleição também é fruto de um acor
do interpartidário, mas, de qualquer maneira,
constitui uma honra para mim, que represento
um Estado tão longínguo de nossa Federação,
o Acre, ser eleito 10 Vice-Presidente desta Subco-
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missão. Quero dizer aos companheiros Consti
tuintes que estou convicto da importância desta
Subcomissão p ara a organização dos Poderes em
nosso Pais. Que ro também declarar ao nosso Pre
sidente que estarei o tempo todo à sua disposição,
a fim de colaborar com ele não somente aqui,
na direção dos Irabalhos, mas em outras missões
que porventura ele ache conveniente serem de
sernpenhadas.Esta Subcomissão está muito bem
representada, e dessas primeiras conversas nota
mos que já saem algumas luzes. Inclusive há uma
disposição muito grande para o trabalho. Eu, par
ticularmente, apóio totalmente a idéia de fazermos
reuniões à tarde, porque, caso contrário , não
teremos tempo suficiente para estudar com pro
fundidade os as.suntos de alta relevância que nos
são atnbuídos. De forma que desejo agradecer,
e felicitar a todos e me colocar à disposição da
Presidência e dos Srs. Constituintes.

O SR. PRES IDENTE (Bocayúva Cunha) 
Agradeço as oI:ervações do nosso Vice-Presiden
te e estou de acordo com elas. Quero dizer que
hoje, a partir das 15h, estarei aqui, no gabinete
da Presidência de nossa Subcomissão.

Nada mais havendo a tratar, está encerrada a
presente sessão.

ATADA 1°
REUNIÃOORDINÁRIA

Às dez horas e dez minutos do dia oito de abril
de mil novecentos e oitenta e sete, em sala própria
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se
a Subcomissão do Poder Legislativo, sob a Presi
dência do Senhor Constituinte Bocayuva Cunha.
Compareceram os Senhores Constituintes: Miro
Teixeira, Rubem Branquinho, Jorge Hage, Vinicius
Cansanção, Manoel Ribeiro, Henrique Córdova,
José Jorge, Itamar Franco, Jorge Leite, Álvaro
Antonio, Nelson Wedekin, Victor Faccioni, Lúcio
Alcântara e LuizViana. Havendo número regimen
tal, O Senhor Presidente declarou abertos os tra
balhos, dispensando a leitura da Ata da reunião
anterior, por ter sido a mesma distribuída aos
Senhores Constituintes e, a seguir, aprovada. No
transcorrer da reunião, foram levantados pelos
Senhores Constituintes diferentes aspectos liga
dos ao funcionamento da Subcomissão, a come
çar pelo comunicado do Senhor Presidente no
tocante aos procedimentos e prazos a serem ob
servados. Dentre outros assuntos, os presentes
analisaram questões referentes a: realização de
reuniões de audiência pública, com convites a
representantes de segmentos da sociedade; as
sessoramento aos membros da Subcomissão; al
teração dos prazos previstos no Regimento Inter
no da Assembléia Nacional Constituinte; reuniões
conjuntas com a Subcomissão do Poder Execu
tivo; e exame de documentos básicos como refe
renciais para os trabalhos desta Subcomissão. In
tervieram nesses debates os seguintes Senhores
Constituintes: José Jorge, Itamar Franco, Miro
Teireira, Jorge Hage, Nelson Wedekin, Lúcio Al
cântara, Victor Faccioni, Henrique Córdova e LuIZ
Viana. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos
às onze horas e cinqüenta minutos e convocou
os Senhores Constituintes para a próxima reunião,
a realizar-se no dia nove de abril, às dez horas.
As notas cravadas, depois de transcritas, farão

parte destes registros, publicando-se a sua integra
no Diário da Assembléia Nacional Constituinte.
E, para constar, eu, Maria ünda Morais de Maga- ,
lhâes, Secretária, lavrei a presente ata que, após
a sua leitura e aprovação, será assinada pelo Se
nhor Presidente Constituinte Bocayuva Cunha.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Ha
vendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos da reunião da Subcomissão do Poder Le
gislativo.

Srs. Constituintes, devo informar que se criou
uma comissão interpartidária, composta de Sena
dores e Deputados, para elaborar uma proposta
de emenda à Constituição, no sentido de restabe
lecer as prerrogativas do Congresso Nacional. Foi
feito um projeto de alteração do Capitulo VI da
Constituição, que reza sobre o Poder Legislativo.
Cedi à Secretária, para distribuir a todos os cole
gas, esse primeiro estudo, que serviria como espé
cie de roteiro para nossos trabalhos.

Solicito a S... Secretária que proceda à leitura
da Ata da sessão anterior.

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

Estão ai as ressalvas do Deputado Jorge Hage.
Concedo a palavra ao nobre Relator, Consti

tuinte José Jorge.

O SR. RELATOR(José Jorge) -Sr. Presidente,
como V. Ex" acabou de explicar, a reunião dos
Relatores e Presidentes na Comissão maior, da
qual esta é Subcomissão, foi adiada para hoje,
às 14 horas. Só a partir da definição do programa
da Comissão é que poderemos aprazar os dias
e elaborar os horários das nossas reuniões, para
não coincidirem com aqueles da Comissão da
qual todos somos membros. Por outro lado, não
podemos deixar de tomar as medidas necessárias
ao funcionamento da Subcomissão, como, por
exemplo, formular convites para as palestras ou
debates, o que o Regimento nos obriga a fazer,
até porque concluímos ontem serem procedi
mentos absolutamente necessários.

Acho importante que a sugestão de cada Cons
tituinte sobre convite a instituição ou pessoa física
para falar sobre o tema de nossa Subcorrussão
seja analisado pelos demais.

Sugiro sejam encaminhadas essas indicações
o mais rapidamente possível - a mim ou prefe
rencialmente ao Sr. Presidente - para que na
próxima reumão possam decidir sobre elas. Preci
samos de um prazo para realizar os convites, que
terão de ser aprovados por toda a Subcomissão.

Na reunião de amanhã, quinta-feira, poderia
mos aprovar os nomes de alguns convidados para
comparecerem a esta Subcomissão depois da
Semana Santa. Assim, daríamos a eles uma se
mana de prazo, a fim de se prepararem para a
conferência.

Ás vezes é difícil para alguns conferencistas,
alguns palestrantes serem convidados em um dia
e se prepararem para falar no outro.

Este é um aspecto importante.

O SR. RELATOR (José Jorge) -Acredito que
sim. As despesas de transporte e estada devem
ser por conta da Comissão. A i- secretana e a
Mesa da Cónstituinte ainda não se definiram efeti
vamente a respeito desse assunto. Logicamente,
se convidamos alquém para vir fazer uma palestra

em uma das Comissões da Constituinte, supõe-se
que pelo menos a passagem e a hospedagem
da pessoa sejam pagas com sua verba. Então,
quanto a isso, não tenho dúvidas. De qualquer
maneira, a decisão não é nossa, mas da Mesa
da Constituinte. Em principio, enquanto não se
define isso, poderíamos sugerir que a passagem
e a hospedagem sejam de responsal:>iJidade da
Mesa da Câmara. Com isso, todos podem ficar
a vontade para fazer suas sugestões.

É importante que pelo menos amanhã já apro
vemos alguns nomes, a fim de que na semana
posterior à Semana Santa possamos ter duas ses
sões de debates ou de palestras, para agilizar o
processo.

Por outro lado, quanto às sugestões ou emen
das que cada Constituinte deve apresentar sobre
o capítulo do Poder Legislativo, há dúvidas quanto
se devem ser apresentadas ao Plenário ou direta
mente à Comissão. Examinando o Regimento,
parece-me que inicialmente as sugestões devem
ser apresentadas ao Plenário, não só pelos Consti
tuintes...

O SR. RELATOR (José Jorge) - No plenário
da Constituinte. Todas as sugestões, até mesmo
quanto ao capitulo completo, devem ser apresen
tadas ao Plenário da Constituinte. Daí, seriam des
pachadas pelo 1°-secretário para a Comissão e
em seguida para a Subcomissão. Posteriormente,
quando todas essas sugestões estiverem nas
mãos do Relator, seria elaborado o relatório. A
partir daí, cada membro da Comissão poderia
sugerir internamente as modificações ou as su
gestões que considerasse convenientes. Pelo me
nos parece-me que esse é o caminho proposto
pelo Regimento.

Creio que poderíamos combinar com o Presi
dente uma forma de as sugestões serem apresen
tadas aqui mesmo, na Subcomissão, porque o
outro caminho é muito longo. Talvez seja interes
sante que alguém analise o Regimento para verifi
car a maneira como as sugestões poderão ser
apresentadas, enumeradas na própria Subcomis
são. Não há dúvida de que pelo Regimento...

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Sr.
Consntulnte Itamar Franco, peço a V.Ex' que use
o microfone, para que suas palavras constem dos
Anais.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Quer-me parecer que o Regimento é bastante
claro quando estabelece "até 30 (trinta) dias, a
partir da promulgação desta Resolução". Portan
to, há suposição da não-presença das Comissões.
A partir da instalação desta, temos autonomia pa
ra receber sugestões. Está claro e o Regimento
prevê: "Até 30 (trinta) dias, a partir da promul
gação desta Resolução, os Constituintes poderão
oferecer sugestões". Nós que pertencemos a esta
Comissão não o faríamos diretamente. V.Ex' tra
çou muito bem o caminho: enviarmos nossas
sugestões à Mesa da Constituinte, que as encami
nharia à Subcomissão da qual fazemos parte. Se
ria realmente uma incongruência se o Regimento
estabelecesse isso. Quer-me parecer que a Co
missão poderia deliberar que as sugestões desta
Subcomissão sejam aqui apresentadas e analisa
das por ela própria. Evidentemente, se quisermos
apresentar alguma sugestáo fora da organização
da Comissão à qual pertencemos, teremos de
fazê-lo através da Mesa. Parece-me que assim
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teríamos maior Iiberdade,já que o Regimento não
estabelece isso com rigidez.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - A
nossa eficiente Secretária está insistindo para que
se ressalte a importância de cada Constituinte
dizer o seu nome antes de fazer a intervenção
e falar próximo ao microfone.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, é praxe, nos trabalhos de Comissões
que se apresentem emendas a projetos ao próprio
Relator. Isso faz parte do dia-a-dia da Câmara.
Tenho a impressão de que no Senado isso tam
bém é rotina. No caso da Constituinte, apresento
uma crítica para análise do nosso regimentalis
ta-chefe, Constituinte Itamar Franco. Se apresen
tarmos diretamente ao Relator uma proposta, que
não for acolhida por ele, que recurso regimental
nos resta para lutar pela nossa proposição em
Plenário? Claro que já existe a possibilidade de
apresentação de emendas, mas até aí ...

SR. CONSTITUINTE - Já respondeu.

O Sr. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - Não,
mas antes disso, se V. Ex' faz uma apresentação
formal da emenda, ela pode ter a possibilidade
de ser aprovada ainda na Comissão de Sistema
tização. A emenda apresentada diretamente...

_O SR.RELATOR (José Jorge) - Ela é rejeitada,
tem que ser apresentada novamente.

o SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Daí
ter ela que ser reapresentada ao projeto no Ple
nário.

O SR.RELATOR (José Jorge) - Rejeitadaaqui,
ela só tem o recurso do Plenário, e mais nada.

O SR.CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA-Des
sa forma ..

O SR. RELATOR (José Jorge) - Não, mesmo
apresentando lá.

UMSR. CONsmUINTE - E se ela for apro
vada e chegar...

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA-Mas
antes do Plenário há a Comissão de Sistema
tização.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - E
a nossa grande Comissão também.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Se
a emenda não é apresentada formalmente, sou
a favorde que o seja ínformalmente. Estou apenas
despertando a discussão em torno de um ponto
relevante. O que é apresentado informalmente
o Relator da ComissãoTemática não tem a menor
obrigação de conhecer. O mesmo deve ser dito
quanto à Comissão de Sistematização. Então é
uma cautela que penso...

O SR. RELATOR (Jorge Jorge) - Existe mais
alguma Comissão?

O SR. CONsmUINTE MIRO TEIXEIRA - A
Comissão Temática, a Comissão da Organização
dos Poderes e a Comissão de Sistematização. Se
não houver um encaminhamento formal da maté
ria, os respectivos relatores vão ignorá-Ia comple
tamente, no caso de rejeição pela Comissão.

(/nteJVençáo fora do microfone.) (/naudí
veL)

O SR.~STITUlNTE ITAMAR FRANCO-
V. Ex' deve lembrar-se de que, apresentava a pro
posta na Subcomissão, o Relator poderá não aca
tá-Ia, mas ela poderá ser reapresentada em Plená
rio, de acordo com o Regimento.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA-Mas,
neste caso, perde-se duas possibilidades, duas
etapas: a do exame pelo Relator-Geral da Comis
são Tématica - Comissão de Organização dos
Poderes do Sistema de Governo - e a possibi
lidade de exame também pelo Relator da Comis
são de Sistematização, antes de a matéria chegar
a Plenário.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
De qualquer forma, o seu nascedouro deveria ser
nesta Comissão.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Gos
taria de colocar mais um elemento nesta discus
são na busca do que seja a interpretação sistemá
tica do Regimento. O § 2° do art. 14 diz que as
sugestões dos Constituintes são encaminhadas
à Mesa. O caput do art. 14 trata do seguinte:

"AsSubcomissões destinarão de 5 (cinco)
a 8 (oito) reuniões para audiência de entida
des representativas de segmentos da socie
dade, devendo, ainda, durante o prazo desti
nado aos seus trabalhos, receber as suges
tões encaminhadas à Mesa ou à Comissão."

Então, o encaminhamento não é feito à Subco
missão e sim à Comissão. Esse parágrafo refe
re-se apenas às sugestões da sociedade civil? Se
assim fosse, o artigo só trataria de sugestões e
audiências de entidades da sociedade civil. Mas
parágrafo do mesmo artigo estabelece:

"Até 30 (trinta) dias, a partir da promul
gação desta Resolução, os Constituintes po
derão oferecer sugestões para elaboração do
projeto de Constituição, às quais serão enca
mi~?adas pela Mesa às Comissões pertinen
tes.

Então, por que há diferença de tratamento?
Entidades da sociedade civil podem encaminhar
sugestões diretamente às Comissões, como está
dito no caput do art. 14, mas os Constituintes
não. Parece-me uma imprecisão técnica na elabo
ração do Regimento, dado o tumulto com que
foi apreciado.

O SR.CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA-Não,
mas pode ser intencional, embora não possa afir
má-Ia. O Constituinte pode dirigir-se às outras
Comissões, lutando pela proposta subscrita por
ele, caso tenha sido rejeitada. Não se parece 
ainda não me detive no exame aprofundado do
Regimento - que isso se dê com a proposta
emanada da sociedade. Desde que rejeitada na
Comissão, não vejo, mesmo por processo de des
taque, como ressuscitar essa proposta, salvo se
o Cosntituinte a adotar.

O SR. CONSTIfUINTEJORGE HAGE- Para
atender à preocupação do Deputado MiroTeixeira
e abreviarmos essa discussão, que não é tão es
sencial, sugiro que fique entendido que os Consti
tuintes que quiserem estar prevenidos contra essa
possibilidade apresentem a proposta à Mesa e
os demais o façam à Comissão.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA-Exa
tamente. Considerei importante levantar a díscus-

são, porque obviamente não obteremos o con
senso em todas as matérias. então, para que o
Constituinte possa lutar por essa proposta, terá
de encaminhá-Ia à Mesa, senão dificilmentehave
rá o ganchoregimental.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - En
tão, ficaríamos com as duas possibilidades, a cri
tério de cada Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - De
qualquer maneira, a proposta apresentada à Mesa
virá para a Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA-Exa
tamente.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Um outro
aspecto positivo na apresentação feita diretamen
te à Mesa,principalmente daquelas sugestões que
cada Constituinte achar mais importante, é que
há possibilidade de uma divulgação maior, a am
pliação do conhecimento da matéria por outros
Constituinte. Não há dúvida de que as susgestões
apresentadas diretamente à Subcomissão terão
um poder limitado de divulgação, enquanto que
as apresentadas ao Plenário certamente terão
uma divulgação maior. Então, esse é um aspecto
positivo do ponto de vista da apresentação de
sugestões ao plenário. Embora não haja dúvida
de que, fazendo-o na Comissão, possa haver uma
agilidade maior e a possibilidade de discuti-Ia.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Os
membros da Comissão podem adotar como prin
cípio, ao apresentarem uma emenda em Plenário,
a distribuição imediata da cópias.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na realidade,
em razão do número de integrantes da Comissão,
alguma coisa pode ser feita informalmente. Sendo
uma Comissão menor, as coisas poderiam ser
simplificadas.

Outro aspecto para o qual gostaria de pedir
a atenção do Sr. Presidente é que estive verifi
cando existirem alguns partidos, principalmente
os menores, que não são representados na Co
missão. Por exemplo, isto aconteceu com o Par
tido Comunista Brasileiro, com o Partido Comu
nista do Brasile com o próprio PT. O que podería
mos sugerir é que no primeiro debate fosse convi
dado o Líder de cada um desses partidos pera
que apresentasse aqui as idéias e sugestões de
sua agremiação partidária. Essa seria a maneira
de darmos amplitude maior à Subcomissão, prin
cipalmente considerando que ela tratará do Poder
Legislativo. Seria medida simpática e daria uma
amplitude maior ao trabalho da Comissão.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Ex
celente a sugestão de V. Ex' Se a Subcomissão
estiver de acordo, pedirei a secretaria que tome
essa providência.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Se
guindo a sugestão do Relator no sentido de que
apressemos a apresentação de propostas de enti
dade ou de pessoas que participarão desse ciclo
de debates, estamos imaginando que em alguns
casos poderiam ser promovidos painéis com três,
quatro representantes de uma só vez, para abre
viar o tempo e permitir o confronto de idéias.

Eu gostaria de sugerir, sem prejuízo de outras
propostas. E que incialmente, fosse convidada
a OABe o SenadorAfonsoArinos de MeloFranco,
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para que descorressem sobre a problemática do
sistema de governo.

Essas são as sugestões iniciais.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Gostaria de ouvir a manifestação do Plenário so
bre as propostas concretas do Constituinte Jorge
Hage, e sobretudo as do nobre relator.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Concordo
com S. Ex'. Acho que a OAB é uma das primeiras
instituições que devem ser convidadas, pela pró
pria especialidade das pessoas que a compõe.
Não há dúvida de que o Senador Afonso Arinos,
pelo papel importante que ocupa na vida pública
do País, pode ser convidado informalmente, de
vez que é integrante da Casa.

O SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE- Pode
rá ser convidado na condição de Presidente da
Comissão de Estudos Constitucionais.

O SR. RELATOR (José Jorge) -Acredito que
também deveríamos fazer uma reunião com Par
lamentares ex-Presidentes da Casa ou com os
atuais, que já têm experiência de trabalho ~egIsJa

tivo,como, por exemplo, o Deputado Ulysses Gui
marães, o Deputado Flávio Marcílioou o Ministro
Marco Maciel. Enfim, Parlamentares ex-Presiden
tes da Câmara dos Deputados ou do Senado,
que, pela experiência adquirida no Legislativo,po
deriam trazer-nos uma grande contribuição. Seria
interessante que verificássemos na Casa quais
aqueles Parlamentares que trabalharam nesses
segmentos ou que exerceram funções de Presi
dente da Câmara ou do Senado, porque têm expe
riência do dia-a-dia do Poder Legislativo e pode
riam oferecer susgestões bastante objetivas. Reali
zaríamos uma sessão importante, caso convidás
semos os cinco ou seis ex-Presidentes e os atuais,
tanto da Câmara como do Senado, para oferece
rem sua contribuição.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - tal
vez uma reunião informal.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, só para completar, sugiro que sejam
convidados os Parlamentares e ex-Parlamentares
autores de emendas que propõem a mudança
do sistema de governo, com a introdução do par
lamentarismo, para virem expor e justificar suas
propostas. E insisto em que precuremos fazer
com que as primeiras sessões tratem da opção
quanto ao sistema de governo, antes mesmo de
entrarmos propriamente no debate sobre o Poder
Legislativo.

Sugiro que haja uma hierarquização de temas,
de assuntos.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavra ao Constituinte Miro Teixeira.

O SR. CONSTITUINTEMIRO TEIXEIRA - To
dos nós conhecemos nesta Casa algumas pes
soas que acompanham de perto as dificuldades
de funcionamento deste Poder. Há uma pessoa
_ penso que obteria unin~midade de todos n?s
em relação ao seu conhecímento sobre o funcío
namento da Casa: O Dr, Paulo Affonso. Talvez
o nobre Constituinte Itamar Franco possa lem
brar-se do nome de uma senhora, antiga funcio
nária do Senado, também conhecedora dos pro
blemas pertinentes àquela Casa.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
No Senado, é o Secretário-Geral, Dr, Nerione. E
a funcionária a que V. Ex' se refere chama-se
Ana Sara Figueiredo.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - O
Nerione e o Paulo Affonso são funcionários que
têm uma visão de minuto a minuto do funciona
mento das duas Casas, das dificuldades que às
vezes são obrigados a contornar por solicitação
das respectivas Mesas Diretoras. Penso que a con
vocação dos dois seria útil a esta Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Ex
celente sugestão.

O SR. RElATOR (José Jorge) - Acho muito
importante a sugestão do Deputado MiroTeixeira.
Ontem, falei com o Paulo 'Affonso para termos
uma conversa. Mas se essa conversa pudesse ser
na Subcomissão com a participação de todos
os seus membros, seria de grande importância,
porque na verdade, essas pessoas têm experiên
cia, no trabalho que realizam. Portanto, suas opi
niões são muito importantes. Acho a idéia muito
boa.

O SR. CONSTITUINTE NELSON WEDEKlN
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, acho que todas
~s sugestões aqui levantadas são da maior valia.
E muito importante que ouçamos esses funcio
nários da Casa ou os ex-Presidentes da Câmara
e do Senado, bem como o Presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil. Mas também julgo de
relevância - não tenho qualquer nome, mas gos
taria que ficasse registrado, para que todos pen
sássemos juntos - que truxéssemos, para serem
ouvidos, representantes dos setores verdadeira
mente populares. Se trouxermos aqui, por exem
plo, o Dr, Ulysses Guimarães ou mesmo o Presi
dente da Ordem dos Advogados, de certo modo,
vamos estar tratando de pessoas iguais a nós.
Estou muito mais interessado - acho que todos
nós em saber o que o povo, o que esses setores
populares, o que essas lideranças das associações
de moradores, o que a federação de favelas, ou
o que os sindicatos dos trabalhadores têm a nos
dizer para elaborarmos uma boa legislação consti
tucional a respeito do Poder Legislabvo. Isto é,
precisamos sair um pouco das elites. Nós, de
certo modo, pertencemos a uma elite política,
porque detemos um mandato, assim como todos
esses a que nos referimos aqui. O registro que
quero deixar é no sentido de que setores verdadei
ramente populares, setores da sociedade civil
de acordo com o que falamos nos comícios, nos
palanques e na televisão - isso que chamamos
de povo, também tenham voz dentro desta Sub
comissão porque julgo isso da maior relevància.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - A
Presidência se associa à preocupação do nobre
Constituinte, mas gostaria que V. So fizesse uma
proposta concreta, isto é, apresentasse nomes ou
sugestões de entidades e formalizasse seu pensa
mento.

O SR. CONSTITUINTENELSON WEDEKIN
A proposta que fiz foi a de que pensássemos jun
tos, porq}le,na verdade, não tenho um nome para
indicar. E claro que me vou preocupar com isso
daqui por diante. Esse pensamento me vem à
mente neste exato momento. Mas pediria aos de
mais colegas Constituintes que pensassem nes
ses termos.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Pe
diria ao Relator que meditasse sobre essa suges
tão, e gostaria de acrescentar a ela o seguinte:
talvez devêssemos convocar - não sei de que
forma - ou convidar representantes daqueles
que são os nossos maiores críticos: os profissio
nais da imprensa que militam nesta Casa. Os jor
nalistas que estão aqui há mais tempo poderiam
contribuir para o nosso trabalho. Eles que criticam
tanto o procedimento do Legislativo, poderiam
ajudar-nos a reformular o papel deste Poder com
suas experiências. Deixo essa minha sugestão pa
ra o nobre relator.

O SR. RElATOR (José Jorge) -Acho as duas
sugestões muito boas. Acredito que a experiência
de ouvir representantes da comunidade será enri
quecedora. Certamente por estarmos bastante
envolvidos com o assunto ou vivendo o dia-a-dia
do Poder Legislativo,às vezes não vemos algumas
coisas que parecem bem mais claras a quem
não se encontra neste mesmo convívio. Desta
forma, acredito que devemos escolher algumas
entidades ou pessoas representativas de segmen
tos da sociedade que possam trazer suas suges
tões.

Assim também os profissíonais da imprensa,
pois eles participarn do cotidiano do Legislativo.
Há dezenas deles, alguns com muitos anos na
Casa. Poderemos escolher alguns que, com certe
za, terão sugestões interessantes. Acho até que
poderíamos fazer uma sessão para cada um des
ses grupos, ou seja, uma para os profissionais
da imprensa - chamaríamos uns três - outra
para as pessoas da comunidade etc, cujos pontos
de vista são completamente diferentes. Mas acho
que temos que fazer no mínimo cinco e no máxi
mo oito sessões. Realmente, esta é uma Subco
missão um pouco diferente das demais porque
nas outras, principalmente dentro da sociedade
, uns puxam para um lado, outros puxam para
o outro. Na verdade, o que se espera é que esta
Subcomissão faça um trabalho para melhorar o
relacionamento do Poder Legislativo com a co
munidade e para valorizar a sua participação em
termos de o Brasil ser melhor governado. Creio
que as pessoas vão querer contnbuir para tudo
isso. Não há, a respeito, uma luta ideológica tão
forte. Isto sempre existe, mas não é tão forte como
nas outras Comissões. Por exemplo, eu partici
parei da Comissão que aprovou a Lei de informá
tica, e ali havia uma metade puxando para um
lado e a outra metade para o outro. Poucas pes
soas estavam preocupadas com a visão mais ge
rai do problema. Nesta Subcomissão, seus inte
grantes têm preocupação de melhorar o funcio
vo, principalmente o seu relacionamento com a
sociedade brasileira.

Acho que essas duas sugestões são muito boas.

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

O SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE- Par
tindo da proposta do Constituinte Nelson Wedekin
e meditando sobre ela, vemo-nos diante das difi
culdades óbvias de imaginarmos qual seria a me
lhor representação para os setores populares 
poderíamos imaginar convocar a CGT, mas aí
teríamos que convocar também a CUT, e por
aí vamos... De início me ocorre uma lembrança,
sem eliminar nenhuma outra possibilidade, que
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parece apropriada. Por exemplo; o departamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar - DIAP,
é bastante vinculado aos interesses e pensamen
tos desses setores...

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Ex
celente idéia!

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- ... e,
ao mesmo tempo, afeito à problemática dos Po
deres, o Poder Legislativo em particular, corres
pondendo ao DIEESE na área econômica. Creio
que o DIAP poderia também ser lembrado, dentro
dessa preocupação, esta é a proposta que faço.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Acho-a excelente até porque o DIAP tem boa es
trutura.

O SR. CONSTITUINTE (Jorge Hage) - Exata
mente.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Agora, creio que o maior trabalho que vamos
ter vai ser cobrar do ilustre Relator - e vou insistir
com S. Ex"para que o faça no mais breve espaço
de tempo possivel- aquilo que ele imagina deva
ser o cronograma de nossos trabalhos. Do contrá
rio, vamos ficar perdidos em uma série de exce
lentes sugestões.

Sr. Relator, estou fazendo um apelo-intimação
a V. Ex" no sentido de que o mais rapidamente
possivel seja elaborado por V.Ex", um conograma,
ou uma sugestão de cronograma de nossos traba
lhos. Inclusive, eu estaria à disposição para auxi
liá-Ia.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Sr. Presidente,
logo após a reunião de hoje às 14 horas, talvez
nós dois devêssemos reunir-nos para preparar
uma primeira estrutura das reuniões desta Subco
missão, para que amanhã, às 10 horas, já pudés
semos apresentá-Ia aos seus integrantes.

Infelizmente, antes de haver essa reunião da
Comissão maior nada podemos fazer,porque não
sei quais serão os seus horários nem o que eles
estão pensando em realizar na Comissão. Portan
to, fica difícilfazer uma programação para a Sub
comissão. Mas como a reunião vai ser hoje às
14 horas - seria ontem, às 17 horas, houve um
problema na Subcomissão do Poder Executivo,
que já foiresolvido- amanhãjá poderemos apre
sentar essa sugestão.

OSR.PRESIDENTE(BocayuvaCunha)-Tem 
a palavra o Constituinte Itamar Franco.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Sr. Presidente, V. Ex" tocou num ponto funda
mental que deve ser estabelecido antes de defínír
mos quem vamos convidar. Veja V. Ex" que sem
um cronograma, sem um roteiro do Relator tudo
ficaria muito difícil.

Quero lembrar que ao Poder Legislativo cabe
examinar os tratados e acordos internacionais.
Neste caso, teríamos que convidar também ele
mentos do ltamaratí, então, ficaríamos perdidos
num universo de convites.

Portanto, é preciso que o Relator estabeleça
de pronto - e S. Ex" é sensível a isso -, um
cronograma. Épreciso lembrar mais uma vez que
o Regimento é claro: o Relator tem trinta dias
para apresentar o seu trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Há
uma tendência no sentido de que esse prazo seja
prorrogado.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Sr. Presidente, acho que esta Subcomissão deve
fazer o possivel para cumprir o seu compromisso
nesse prazo de trinta dias. Este é um ponto que
deveríamos fixar: esta Subcomissão não vai pedir
prorrogação de prazo e vai apresentar seu traba
lho dentro do que o Regimento estabelece, para
que amanhã não se acuse a Subcomissão do
Poder Leegislativo de ter deixado de cumprir o
prazo ou de ter sua prorrogação - a não ser,
evidentemente, que o Relator o queira. Mas acho
que deveríamos assumir esse compromisso: nos
sos trabalhos devem ser acelerados, para que pos
samos cumprir o Regimento - e é fácil fazê-lo,
pois estamos verificando a disposição de todos
os Srs. Constituintes nesse sentido, e particular
mente a do Sr. Presidente.

Portanto, sem esse roteiro, sem uma definição
estrutural, toma-se difícil convidar A, B, C, D ou
E, porque nos perderíamos. Então, quando o Sr.
Relator apresentasse uma definição estrutural, de
veríamos examinar os convites a serem feitos.
M, sim, faríamos os convites mais necessários.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - E
a primeira oportunidade será realmente amanhã
depois de nossa reunião de hoje à tarde.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, há uma articulação, por iniciativa de
alguns Presidentes e Relatores de Comissões, no
sentido de fazer uma reunião informal hoje, às
15 horas, no auditório do Anexo4 - tomei conhe
cimento disso através dos Presidentes e Relatores
de duas outras Subcomissões - para discutir
a problemática dos prazos. Todos estão premidos
por esses prazos absurdos do Regimento, e nos
convidaram a comparecer, em função da nossa
proposta de resolução alterando os prazos.

Essa reunião está prevista para hoje, às 15 ho
ras, no auditório do Anexo 4, para debater tam
bém essa questão. Queria lembrar isso ao Relator
e ao Presidente, até porque há uma superposição
de horários com outras reuniões, e também é
importante que S. Ex"s.participem dessa.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O .
Constituinte Israel Pinheiro já me havia falado so
bre isso. Apenas temo que nossa reunião às 14
horas atropele um pouco essa outra das 15 horas,
e ambas são bastante importantes.
O Relator tem alguma observação a fazer?

OSR. RELATOR (JoséJorge)-Também con
cordo com as observações do Constituinte Itamar
Franco e prometo que amanhã, depois dessa reu
nião de hoje à tarde, já terei preparado a minuta
de um cronograma, para que os demais compa
nheiros possam examiná-lae sugerir as modifi
cações que acharem necessárias.

Amanhã, na reunião de 10 horas, apresentarei
essas primeiras sugestões.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Creio que, para uma primeira reunião, até já anda
mos bastante.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Sr. Presidente,
gostaria de levantar mais um aspecto, inclusive

dentro da preocupação do Constituinte Nelson
Wedekin.

O Senado Federal realizou um trabalho de cole
ta de sugestões da comunidade, inclusive em con
vênio com algumas redes de televisão. Muitas su
gestões foram apresentadas e estão processadas
em computador. Então vou solicitar que a Secre
taria de Subcomissão peça todas as sugestões

. referentes ao Poder Legislativo.
O Senado mandou individualmente, para cada

Deputado - não sei se o fez para os Senadores,
mas pelo menos para os Deputados isso foi feito
- essas sugestões que vieram em nosso nome,
pois algumas pessoas de seu Estado, quando su
gerem algo, colocam a sugestão em seu nome.
Eu, por exemplo, recebi as sugestões que cabiam
à minha pessoa, como Deputado.

Dando uma cobertura popular, no sentido de
ver a opinião que as pessoas têm sobre o Poder
Legislativo e o que gostariam de mudar nele, em
função do número de sugestões sobre o assunto,
poderíamos solicitar essa obra ao Senado e distri
buir lá a todas as pessoas, como um elemento
também importante de informação.

A experiência que tive, das sugestões que vie
ram com o meu nome - pelo menos no caso
das que eu recebi -, foi a de que 80% delas
se referiam basicamente a dois assuntos: con
curso público para todos os cargos públicos 
não sei se isso aconteceu com os demais - e
pena de morte. Oitenta por cento das sugestões
eram basicamente sobre esses dois assuntos,
mas também há sugestões sobre todos os de
mais, e acredito que deva haver uma quantidade
razoável de sugestões sobre o Poder Legislativo.
Poderiarnos, então, distribui-Ias por todos, para
que também servissem de respaldo à opinião pú
blica, àquelas pessoas que se interessassem pelo
assunto - pois, às vezes, em trabalhos assim
podem existir coisas muito interessantes.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - On
tem, solicitamos à Secretaria da Subcomissão
que tentasse recolher todas as propostas sobre
parlamentarismo - foi uma sugestão do Consti
tuinte Jorge Hage - que tramitam na Casa, para
que as tivéssemos aqui à disposição do Relator
e dos membros da Subcomissão.

Tem a palavra o Constituinte Nelson Wedekin.

O SR. CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN
Gostaria de fazer um apelo ao Presidente e ao
Relator, que irão a essa reunião que vai tratar
de tomar mais amplos os prazos, no sentido de
que essa maior amplitude não se restrinja apenas
ao funcionamento da Subcomissão, mas que
também diga respeito ao prazo de 23 de abril
para apresentação de propostas constitucionais.
Isto me parece da maior importância, porque to
dos nós, com toda a certeza, recebemos suges
tões - e esse é um dado bom para a Constituinte,
pelo menos no seu começo. Todos os dias, pelos
corredores, vemos desde representantes dos edu
candários particulares até as crianças e as mais
diversas formas de "Iobby" aberto e de certo mo
do popular. Acho que isto significa um bom sinto
ma e um bom começo para nossa Constituinte.
É claro que todos temos que dar respostas às
demandas existentes, mas acho que nenhum de
nós vai restringir-se a apresentar propostas consti
tucionais apenas na nossa Subcomissão ou na
Comissão. Acho que muitos de nós desejamos
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apresentar propostas a outras Subcomissões ou
Comissões. O prazo até 23 de abril é totalmente
inviável para que possamos dar um mínimo de
resposta a todas essas demandas e solIcitações.
De modo, que tornar mais amplo o prazo para
apresentação de propostas constitucionais é algo
da maior relevância. Não sei se falo em nome
de todos, mas faço este apelo ao Presidente e
ao Relator para que dêem repercussão a este de
sejo que é pessoal, mas que suponho seja de
todos.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Há
um companheiro de Subcomissão que tem uma
proposta concreta de ampliação de prazo. Gos
taria de pedir ao Deputado Jorge Hage que falasse
um pouco sobre sua proposta.

Por exemplo, como fica a questão da ampliação
de prazo para apresentação de emendas?

O SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE- Pois
não. Exatamente nos termos da lembrança do
Constituinte Nelson Wedekin, quero informar aos
colegas que o projeto de resolução que apresen
tamos ontem, com apoiamento de cerca de cem
Srs. Constituintes, também propomos a alteração
do § 2° do art 14, mudando de 30 para 45 dias,
a contar da promulgação o prazo para os Consti
tuintes oferecem sugestões, ou seja, estendendo
para 10 de maio o prazo que venceria no dia
23 de abril.

O segundo prazo alterado é o das Comissões.
De acordo com o § 3° do art. 14 do Regimento,
são 65 dias, e nós propomos a mudança para
90 dias.

Em seguida, no mesmo parágrafo, o prazo para
a Comissão de Sistematização apresentar o pro
jeto é de 30 dias, e nós propomos a ampliação
para 45.

O art. 17 do Regimento dá ao Relator 30 dias
para apresentar o relatório. Esse prazo será am
pliado para 50 dias.

O § 4° do mesmo art. 17 dá à Subcomissão,
a partir da sua contribuição, o prazo de 45 dias
para encaminhar o anteprojeto à Comissão. Suge
rimos a ampliação desse prazo para 70 dias.

Em seguida há outro prazo, cuja alteração é
proposta ao art. 18: "Na Comissão, os antepro
jetos serão distribuídos em avulsos a todos os
seus membros para, no prazo dos 5 (cinco) dias
seguintes, destinados à sua discussão, receber
emendas". Ampliamos para 10 dias.

O § I" do art. 18 estabelece: "encerrada a dis
cussão, o Relator terá 5 (cinco) dias para emitir
parecer". Ampliamos para 10 (dez) dias. No art.
19 está previsto que na Comissão de Sistema
tização o Relator terá 10 (dez) dias para apresentar
relatório fundamentado concluindo nos antepro
jeto. Ampliamos para 15(dias). No art. 20, amplia
mos o prazo do Relator da Comissão de Sistema
tização, de 5 para 10 dias, para dar parecer sobre
as emendas e concluir sobre o projeto de Consti
tuição que irá à Mesa para depois ir ao plenário.
Estas são as principais propostas No total, este
conjunto de alterações significa uma elasticidade
de cerca de 30 (trinta)a 40 (quarenta) dias. Mas
isso irá depender de prazos intermediários, que
não são facilmente estimáveis, no conjunto do
cronograma previsto. Significa que a ser válido
o cronograma distribuído pelo Presidente Ulysses
Guimarães, prevendo a promulgação para 15 de
novembro e adicionando-se a esse prazo cerca

de 40 dias, concluiríamos nossos trabalhos no
final do mês de dezembro. É evidente que nesta
proposta não me estou responsabilizando pelos
retardamentos subseqüentes, ocorridos por ou
tros motivos.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Agradeço ao Constituinte Jorge Hage o relatório.

O SR. CONSTITUINTEMIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, tenho duas propostas objetivas. Apri
meira, que começássemos a discutir sobre o siste
ma de governo, sem o que não vamos conseguir
derramar, segundo o meu ponto de vista, o nosso
trabalho de organização do Poder Legislativo,
muito menos os companheiros da Subcomissão
do Poder Executivo.

Proponho que a Presidência da nossa Subco
missão procure estabelecer o contato necessário,
para que tenhamos uma reunião conjunta com
os membros da Subcomissão do Poder Execu
tivo,no máximo até a próxima terça-feira, conside
rando-se que na semana que vem teremos as
celebrações da Páscoa, quando talvezseja decre
tado recesso. Mas poderíamos assumir o compro
misso de aqui estar e realizar essa reunião na
segunda ou terça-feira, porque não há mais tem
po a perder.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Creio que isso. vai depender um pouco da nossa
reunião de hoje, às 14 horas, com os membros
da Comissão Temática.

O SR. CONSTITUINTE- (MiroTeixeira)-Per
dão por insistir, Sr. Presidente, mas isso não ocor
re. Se estamos convencidos de que precisamos
discutir a questão do sistema de governo, temos
dois caminhos: ou vamos fazê-lo entre nós, rapi
damente - o que não acho únl - nós vamos
reunir com os companheiros da Subcomissão
do Poder Executivo, o que acho mais útil.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Pode
ria ser amanhã.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Po
de ser amanhã, até no máximo, terça-feira.

O SR. CONSTITUINTE- É melhor que seja
antes do fim de semana.

O SR. CONSTITUINTEMIRO TEIXEIRA-Está
perfeito. Que seja amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - E
não há inconveniente de que essa discussão ocor
ra na própria Comissão Temática. Poderemos
apresentar essa sugestão hoje à tarde, para que
uma sessãoplenária seja realizada amanhã.

O SR. CONSTITUINTE - (Miro Teixeira) De
acordo com nossa proposta, teria de ser pela ma
nhã, porque há sessão plenária da Constituinte
à tarde.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Apresentamos como proposta da Subcomissão,
para que amanhã se realize, na Comissão Temá
tica, uma reunião específica sobre este assunto.

O SR. CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA -Mas
se o contato não for feito hoje, talvez haja dificul
dade de comunicação com todos os membros
da Comissão, de hoje para amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
contato terá de ser feito hoje.

O SR. CONSTITUINTEMIRO TEIXEIRA - Le
vando-se em consideração ainda que amanhã se
rá quinta-feira, a superstição nos indica certas difi
culdades nesse dia da semana.

Minha segunda proposta objetiva é que sejam
convidados alguns jornalista para indicar os pon
tos que no seu entender mais se sobressaíram
nos anos em que aqui estiveram exercendo suas
atividades. Arrolei alguns dos mais antigos. Fla
marion Mossri, Tarcísio Holanda, João Emílio
Falcão, Hermano Alves e Evandro Paranaguá.

Deixo a sugestão à Presidência para começar
mos a tratar mais concretamente desses assun
tos. Estou apenas sugerindo nomes.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Per
gunto se não deveríamos fazer uma COIsa mais
formal, ou seja, pedir aos comitês de imprensa
- evidentemente, além desses nomes ilustres 
da Câmara e do Senado que indicassem as pes
soas, sugerindo quais são os jornalistas mais anti
gos, com mais experiência e com mais renome
para virem trazer-nos o seu depoimento.

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXEIRA - O
receio que tenho de pedir - e aí falo como jorna
lista e sinto-me à vontade para isso -aos comitês
é porque isso pode ferir a suscetibIlidade de al
guém: se se convidou aquele companheiro, ter
se-à de convidar o outro. Senão, poderá haver
problema no relacionamento interno no comitê.
Na medida em que mdícamos os nomes, os comi
tês sentír-se-ão mais à vontade para comunicar
que determinados jornalista foram convidados,
e não precisam explicar aos outros por que não
o foram. Acho que é uma responsabilidade que
devemos assumir.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Es
tudaremos a forma de fizer isso, indicando os
nomes e pedindo aos comitês que formulem o
convite.

Concedo a palavra ao Constituinte Lúcio Alcân
tara.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIOALCÂNTARA
Sr. Presidente, há nesse sentido uma proposta
concreta do Constituinte César Cals Neto sobre
a necessidade de se definir a prlori o regime
de Governo. Agora mesmo o nosso companheiro
Miro Teixeira levantou o problema, e fiquei inda
gando o seguinte: isso é uma coisa da qual não
podemos fugir.As reuniões conjuntas com a Sub
comissão do Poder Executívc.são de toda a con
veniência, porque muitas dessas matérias estão
ímbrícadas, relacionadas entre si. _

Mas vamos admitir que as Subcomissões do
Poder Executivo, do Poder Legislativo e até a pró
pria Comissão da Organização dos Poderes e sis
tema de governo viessem a definir-se pelo sistema
"A" ou "B" de governo. Isso não quer dizer que
a idéia irá prosperar, porque há vários passos sub
seqüentes: a Comissão de Sistematização, o Ple
nário, as emendas etc. Então, só se poderia che
gar a uma conclusão definitiva, se essa matéria
fosse realmente votada em Plenário, pelo con
junto da Assembléia Nacional Constituinte. Isso
seria possível se a idéia de um regime "A" ou
"B" fosse aprovada aqui, no âmbito do conjunto
da Comissão, da opinião da Comissão de que
essa foi a idéia que preponderou. Mas de maneira
alguma isso significa que vai ser o resultado final,
porque vários passos serão dados posteriormen-
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te. Não comungo da idéia de definir-se a priori
o sistema de govemo, pois isso 56 poderia ter
sentido se submetido à votação do conjunto da
Assembléia Nacional Constituinte. Fora disso, não
vai passar de uma expressão da vontade da Sub
comissão do Poder Legislativoe do Poder Execu
tivo,ou mesmo da Comissão da Organização dos
Poderes e sistema de govemo.

Eu gostaria que esse ponto fosse esclarecido,
porque realmente não crio que isso viesse a matar
a questão, salvo - repito - se fosse uma delibe
ração do Plenário da Assembléia Nacional Cons
tituinte.

O·SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr.
Constituinte, de qualquer maneira vamos ter de
debater o sistema de govemo. Da Comissão da
Organização dos Poderes e Sistema de Govemo
vai sair o ponto de vista sobre a matéria. O que
se pede é que, em vez de se tocar no assunto
em ordem cronológica, permita-se uma discus
são preliminar do sistema de govemo. Na Subco
missão e na Comissão temática, para que já se
organizem outros assuntos também complexos,
conexos e diretamente vinculados à definição do
sistema de govemo. De qualquer maneira, sere
mos obrigados a discutir o assunto. Isso não nas
ce da nossa imaginação.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Sr. Constituinte MiroTeixeira, creio que todos nós
estamos conscientes de que este é um assunto
objeto das preocupações desta Subcomissão. Ca
so contrário, seria desconhecer uma coisa curial.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Eu
não percebi a preocupação de V.Ex',

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
A minha preocupação é porque a questão não
está definida. Se colocarmos como primeira preo
cupação nossa discutir este assunto e definirmos
como posição da Comissão no sentido de que
o regime será "A" ou "B" e tomarmos outras
decisões em função da opção adotada com res
peito a esse ou aquele regime, não significa que
a questão esteja liqUidada, porque há vários pas
sos a serem dados e que poderão modificar esse
rumo. Era isso que eu queria colocar.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Se
definirmos sem consultar ninguém, sem uma dis
cussão prévia, ao finaldos trabalhos que o regime
será presidencialista, isso não quer dizer que terá
de ser assim.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Vejabem, eu estou entendendo...

(Intervenção fora do microfone - InaudíveI)

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - De
qualquer maneira, se tivermos decidido pelo pre
sidencialismo e o plenário decidir pelo parlamen
tarismo, terão de ser feitas as adaptações neces
sárias.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Evidentemente. Isso vale não só para o sistema
de govemo, mas para tudo. Mas estou realçando
que há um grupo de Constituintes, há setores
representados na Assembléia, que entendem ser
fundamental essa definição. Vamos admitir que
essa corrente tenha razão. Se entendermos que
é fundamental para que todo o restante do traba
lho siga essa decisão, temos de levar este assunto

ao plenário da Assembléia. Vamos dizer que se
vote pelo parlamentarismo. Então, a questão está
definida e aí vamos trabalhar em função do parla
mentarismo. Fora disso, tudo será passível de revi
são e de mudança. Isso não terá a prioridade
que se está querendo atribuir.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Eu
concordo com V. Ex-. É uma proposta interes
sante que, ao final dos debates preliminares sobre
o sistema de govemo, presumimos seja ideal. De
vemos discutir com a Presidência da Assembléia
Nacional Constituinte a possibilidade de se produ
zir uma discussão prévia em plenário. Eu não
vejo respaldo regimental para isso, mas não sou
xenófo do regimentalismo. Somos políticos e, na
medida do necessário, devemos contomar as difi
culdades, desde que o bom senso indique que
o melhor caminho, por exemplo, está sendo obs
truído pela dificuldade regimental. Creio que é
uma hipótese muito salutar para examinarmos
e procurarmos levar adiante.

(Intervenção fora do microfone - Inaudível)

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALcANTARA
Só para concluir a minha intervenção, a propo
sição apresentada pelo nobre Constituinte César
Cals Neto já foiencaminhada pelo Deputado Ulys
ses Guimarães ao Presidente da Comissão. Cons
tituinte Oscar Corrêa, não sei qual a tramitação
que isso terá, quais as decisões que serão adota
das em função dessa proposta, que é um ato
concreto.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Creio que o Sr. Constituinte VictorFaccioni deseja
fazer uso da palavra.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a preocupação
manifestada pelo nobre Constituinte Lúcio Alcân
tara tem procedência. Teremos de encontrar uma
formula para melhor adequar o encaminhamento
da decisão final, Uma hipótese que eu vejo é a
corrente derrotada na Comissão apresentar
emendas substitutivas em plenário, para não ser
mos inclusive pegados de surpresa com uma de
cisão que apenas derroga, mas não aprova. Nesse
caso, em que situação ficarfamos? Seria remetido
novamente, com prazo de urgência, para a Comis
são, para a designação de novo relator, ou iria
para a Comissão de Sistematização? De qualquer
maneira, é uma questão pertinente. Mas não vejo
outra maneira da Comissão proceder aos seus
trabalhos, senão adotando uma postura e uma
linha. Do contrário, a Comissão teria que trabalhar
sobre duas hipóteses e seria dualista em matéria
de propostas.

(Intervençãofora do microfone-Inaudível)

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI
Claro, a corrente derrotada na Comissão terá de
apresentar emenda substitutiva no plenário.

Lembrou-me há pouco o Sr. Constituinte Henri
que Córdova de que as emendas de plenário terão
que ser feitas por artigo. Então, terá de haver
um elenco de emendas, para corrigir qualquer
decisão em contrário, em termos amplos e totais,
caso contrário estaremos diante de uma contro
vérsia constitucional de conseqüências ímpreví
síveís, Mas, talvez, uma outra hipótese seria 
neste encaminhamento que o Sr. Jorge Hage está
fazendo de uma revisão de prazo - abrir-se aí _

um prazo para a formulação de uma solução,
na hipóteses de haver decisão em contrário do
Plenário do primeiro tumo ou numa discussão
prévia em plenário sobre uma questão que é perti
nente e que envolve toda a modificação do arca
bouço do propósito da nova Constituição.

Outra questão que eu queria levantar é que
até o dia 24 teremos prazo para apresentação
de propostas. de sugestões - a não ser que seja
modificado esse prazo, com a proposta encami
nhada pelo Sr. Jorge Hage. De qualquer forma,
modificado ou não o prazo, nós precisaríamos
ter um documento básico, em tomo do qual pu
déssemos já ir trabalhando. ganhando algum
tempo. Então, a proposição que faço é para que
o Sr. Relator e o Sr. Presidente da Comissão avo
quem para esta Subcomissão os processos em
tramitação no Congresso ou cópia dos que tratem
de matéria pertinente a esta Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Sr.
Constituinte, já tomamos esta providência e isso
foi anunciado ontem.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI 
Por fim, eu não cheguei logo no início da reunião
e não sei se já foi acertado um calendário de
trabalho da Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Fi
cou para "amanhã.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI
Pergunto isto porque estão havendo muitas pro
moções e reuniões simultâneas, o que toma mui
to difícil nossa presença. Nós mesmos estamos
marcando uma reunião, para amanhã de manhã,
do grupo que é a favor do parlamentarismo, e
ficamos em dóvida sobre o horário em função
do horário desta Subcomissão ou do horário da
Comissão. A que horas a Comissão se reunirá
amanhã?

O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) -Será
às dez horas. Deveria ter havido ontem, às cinco
horas da tarde, uma reunião com os Presidentes
e Relatores da Comissão temática, mas não houve
a eleição do Presidente da Comissão de Poder
Executivo. Então, essa reunião ficou para hoje
às quatorze horas, o que prejudicou um pouco
o andamento, mas o cronograma - que aqui
foi julgado fundamental - do trabalho da nossa
Comissão deverá ser apresentado pelo Sr. Relator
logo após essa reunião que vamos fazer hoje à
tarde, da Comissão temática, com os Relatores
e com os Presidentes. A proposta é que esteja
pronto amanhã, quer dizer, os Relatores e a Mesa
farão um esforço no sentido de que amanhã já
tenhamos uma proposta de cronograma com
pleto para ser apresentada à Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - V.
Ex- já terminou?

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI
Pois não, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE NELSONWEDEKlN
Eu queria apenas concordar com o Deputado
e Constituinte Lúcio Alcântara a respeito das preo
copações que ele aqui manifestou. Eu também
não vejo qualquer efeito concreto na discussão
preliminar sobre sistema de Governo. Quando
muito será uma declaração das tendências no
interior da nossa Subcomissão ou da Corníssão
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inteira.Acho até que não seria desejável, que seria
ruim, não para nós, mas para o nosso País.

Por que definir por antecipação se o sistema
de Governo vai ser parlamentar ou presidencial?
Se nós definirmos isso - volto a dizer - terá
apenas o efeito de ser uma declaração de inten
ções de nossa Comissão, mas isso gera também
efeitos e conseqüências, por exemplo, no interior
do Governo, no interior do próprio Parlamento.
E, mais do que isso, não terá nenhum valor, na
medida em que não há como atropelar-se o Regi
mento, porque o regime será parlamentarista ou
presidencialista somente no momento em que
todos os passos tiverem sido dados, todas as eta
pas tiverem sido superadas e vencidas. Então,
sim, será uma decisão; então, sim, ela terá valor.
I'dé então, ela será o debate, a discussão no inte
rior da Subcomissão. Mais do que isso, na minha
opinião, é apressar e atropelar o que não precisa
ser apressado, porque nós também poderemos
apressar e atropelar a questão do mandato presi
dencial. Acho que isso também não seria dese
jável, de modo que não vejo nenhum sentido na
pressa, mas - mais do que isso, repito - de
nada valerá definirmos se será parlamentarista
ou presidencialista o regime, porque há várias
formas de parlamentarismo, há graus variados
no parlamentarismo e até no presidencialismo.
De modo que se definirmos por antecipação, que
o regime será presidencialista, que presídencia
lismo será esse? Há o presidencialismo nosso,
onde há um acúmulo exagerado de poderes nas
mãos do Presidente da República, e há o presiden
cialismo, por exemplo, dos Estados Unidos, onde
o Congresso Nacional tem amplos poderes, muito
maiores do que os poderes, por exemplo, do nos
so Poder Legislativo.

De modo que acho que seria ruim, acho que
não seria positivo que atropelássemos essa dis
cussão, porque ela gera qualquer efeito concreto
e, ~e gerar algum, creio que não será positivo.

E esta a opinião que eu queria manifestar a
respeito dessa proposta de anteciparmos a dis
cussão sobre o regime.

O SR. PRESIDENTE (Boacyuva Cunha) - O
Sr. Itamar Franco inscreveu-se aqui para ...

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - (In
tervenção fora do microfone -Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Sr.
Constituinte Miro Teixeira, a palavra está com o
Sr. Constituinte Itamar Franco.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Sr. Presidente, eu estava ouvindo exatamente o
Sr. Constituinte MiroTeixeira,e não sei se alcancei
a preocupação de S. Ex", mas acho que, ao con
trário do que disse o Sr. Nelson Wedekin, a discus
são prévia sobre o regime tem um efeito concreto,
porque se nós estabelecermos um sistema de
Governo, vamos estabelecer as atribuições do Le
gislativo de uma determinada forma: se for parla
mentarismo, terá uma forma; se for presidencia
lismo, terá outra forma. Aliás, eu brincaria com
o nobre Constituinte dizendo que não há só o
"A" e o "B", mas há até o "C", porque há aqueles
que desejam estabelecer o regime monárquico,
não é? Então, não teríamos apenas o "A" e o
"B", mas colocaríamos até a letra "C".

Então, nesse ponto, de início,eu solicitei respei
tosamente que o nobre Relator...E o Relator exata
mente o quê? É o homem que prepara os relató-

rios, é o homem que dá as diretrizes, que enca
minha as questões para que possam ir para o
grande debate. Então ele, na sua sensibilidade,
poderá amanhã estabelecer o seu cronograma
e, neste, ele poderá dizer:"Farei estabelecer, nesta
Subcomissão do Legislativo, para que ela possa
ser ordenada convenientemente, para que não
se tenha uma dualidade, ou outra forma, outra
espécie de organização do Poder Legislativo. No
parlamentarismo, isso teria uma determinada for
ma; no presidencialismo, seria outra; se for regime
monárquico, teremos que dar ao Legislativo ou
tras atribuições.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - (In
tervenção fora do microfone -Inaudível)

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Então, creio, Sr. Presidente, que deveríamos dei
xar, o assunto à sensibilidade do Relator.Amanhã,
então, no grande debate que faríamos, ele diria,
no seu roteiro da importãncia ou não de encami
nharmos a questão primacialmente, como pre
tende o Sr. Deputado Miro Teixeira. Senão nós
vamos realmente iniciar - e já estamos iniciando
aqui, sem querermos - uma nova discussão,
o debate sobre esse aspecto.

Creio que a proposta inicial de que o Relator
preparasse o seu cronograma e, nele, apresen
tasse um encaminhamento da temática principal
a discutir seria fundamental, senão vamos iniciar
aqui um grande debate.

Então, a sugestão que faço a V. Ex" é de que
aguardemos, amanhã, o cronograma estrutural
do Relator, que, possivelmente, terá a sensibili
dade de dizer: "É preciso começar pela definição
do sistema de Governo e, para isso, tenho que
reunir-me com a Comissão do Executivo. Creio
que assim seria mais prático.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha)- Vou
conceder a palavra ao Constituinte Henrique Cór
dova e, em seguida, ao nosso Relator.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, para funda
mentar o meu raciocínio pediria permissão para
rememorar alguns passos dos trabalhos da Cons
tituinte, que se iniciaram com a elaboração do
Regimento Interno.

O primeiro projeto que recebemos - é do co
nhecimento de todos - traduzia uma cópia muti
lada dos Regimentos de 1934 e de 1946. O pri
meiro Substitutivo apresentado pelo Senador Fer
nando Henrique Cardoso inovou inteiramente a
matéria, e essa inovação, que normalmente não
é permitida em nenhum processo legislativo,cau
sou grande polêmica sobretudo no que dizia res
peito aos poderes da Comissão de Sistematiza
ção. Essa polêmica teve a sua origem exatamente
na possibilidade de que viesse a Comissão de
Sistematização a inovar sobre as matérias que
ela viesse a receber das Comissões e das Subco
missões. Prevaleceu, felizmente, o ponto de vista
de que a Comissão de Sistematização não poderia
inovar. Esta decisão foi muito importante, porque
ela baliza fundamentalmente os nossos trabalhos,
ao contrário do que entenderam alguns dos cam
panheiros, e eu me permito dar a minha opinião,
segundo a qual o resultado dos nossos trabalhos
serão praticamente definitivos.

E por que, Sr. Presidente? Porque os resultados
que decorrerem dos trabalhos da nossa Subco-

missão serão apreciados pela Comissão e vão
apontar na Comissão de Sistematização e apenas
por ela, serão adaptados ao texto final da Consti
tuição, sem que lhe seja permitida a introdução
de qualquer inovação.

Por outro lado, quando o projeto for apresen
tado pela Comissão de Sistematização ao Plenário
da Assembléia Nacional Constituinte e estiver
aguardando, no prazo da discussão, as emendas,
estas somente poderão ser feitas sobre enuncia
dos, isto é, sobre artigos e não sobre capítulos.
Ora, nós estamos tratando do capítulo do Poder
Legislativoe, se quisermos modificar substancial
mente a decisão que for adotada em nossa Co
missão, vamos ter de quase, cada um de nós,
apresentar uma série de emendas, de artigo por
artigo, até dar um sentido orgânico ao pensa
mento geral.

De sorte que me parece fundamental que te
nhamos em vista a importância das decisões que
forem adotadas por esta Subcomissão e pela nos
sa Comissão, em virtude de não ter a Comissão
de Sistematização poderes para inovar sobre a
matéria e das dificuldades que se encontrarão
no Plenário para modificar substancialmente o
que resultar da nossa Subcomissão e da nossa
Comissão.

Por outro lado, Sr. Presidente, gostaria de fazer
duas sugestões bem concretas que, com toda
a humildade, ofereceria ao nosso Relator. Em te
das Constituições Brasileiras, sempre houve um
anteprojeto em que se basearam os debates e,
finalmente, os trabalhos. Assim foi em 1824, em
1881, em 1934: a de 1946 trabalhou sobre a
de 1934; enfim, todos os nossos textos constitu
cionais foram elaborados sobre anteprojetos.

Com as inovações havidas, temos que fazer
um grande esforço de imaginação, se não tiver
mos a humildade de partirmos do texto vigente
ou até do Anteprojeto Affonso Arinos. Acho que
deveríamos estabelecer referenciais básicos para
o nosso trabalho, pois isso economizaria tempo,
e diminuiria o esforço de imaginação e resultaria
num trabalho muito mais produtivo. - - - .

Pediria ao Sr. Relator que nos oferecesse esses
referenciais básicos para que pudéessemos apre
sentar as nosssas propostas, sobretudo em face
da exigüidade do tempo de que dispomos. Se
continuarmos no ritmo em que estamos e, se,
desgraçadamente, não for aprovado o projeto de
resolução oferecido pelo Constituinte Jorge Hage,
que eu tive a honra de subscrever, vamos correr
o risco de termos que receber o trabalho do Rela
tor - e isso é previsto pelo Regimento, absurda
mente - sem prévia discussão da matéria. E
a matéria sobre a qual temos que discutir é de
sua importãncia, vai tratar da instituição dos Pode
res Legislativo,Executivo e Judiciário.

Por outro lado, Sr. Presidente, não podemos
fugir à necessidade premente de que haja, de
imediato, reuniões conjuntas, pelo menos das
Subcomissões que tratam do Poder Executivo e
do Poder Legislativo.Já é absurda a divisão das
Subcomissões - são matérias conexas, que não
podem ser dissociadas, e a nossa discussão, se
proceder de forma isolada e estanque, será inó
qua, absurda, e nos lavará a uma posição extrema
mente vulnerável.

Então, eu pediria ao Sr. Relator, primeiro, que
tivéssemos os documentos básicos, como refe
renciais para os nossos debates que poderiam
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ser os projetos de emenda à Constituição vigente,
o texto da atual Constituição, o Anteprojeto Affon
so Arinos; e, em seguida, que fossem marcadas
imediatamente as reuniões conjuntas pelo menos
das Subcomissões do Poder Executivo e do Legis
lativo.

Era isso que eu desejava dizer, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - An'"
tes de dar a palavra ao Sr. Relator, o Deputado
Jorge Hage quer fazer uso da palavra.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Na
verdade, trata-se mais de um aparte ao Sr. Depu
tado Henrique Córdova, para pedir que me escla
reça uma dúvida sobre a sua colaboração de que
não há maior risco de mudança de direção quan
do o projeto estiver em Plenário, já tendo passado
pela Comissão de Sistematização. A sua colabo
ração seria, digamos, tranquilizadora, no sentido
de que não haveria maiores riscos de reformu
lação em essência, uma vez que as emendas só
podem ater-se a artigos. Gostaria que me escla
rece melhor. Eu não estou tão tranqüilo na leitura
do Regimento quanto a isso.

O art. 23, § 10, diz o seguinte:

"Nos 30 (trinta) primeiros dias, serão rece
bidas emendas dos Constituintes, às quais
deverão ser apresentadas em formulário defí
nido pela Mesa, podendo ser fundamenta
das..." etc., durante o prazo e tal.

No § 29, "fica vedada a apresentação de
emenda que substitua integralmente o pro
jeto - quer dizer, o projeto todo da Consti
tuição, mas não dizque substitua um capítulo
- "ou que diga respeito a mais de um dispo
sitivo, a não ser que trate de modificações
correlatas, de maneira que a alteração, relati
vamente a um dispositivo, envolva a neces
sidade de se alterarem outros."

Daí, eu não ficaria tão tranqüilo quanto à inexis
tência do risco de uma reformulação completa
lá, porque, por aqui, pode caber. Esta é a indaga
ção que eu gostaria de colocar.

O SR. CONSTITUINTEHENRIQUECÓRDOVA
- Evidentemente a minha interpretação do Regi
mento foi bastante otimista, embora os prece
dentes não nos forneçam elementos para que
esse otimismo possa vicejar. Constatamos que
várias medidas foram tomadas pela Mesa da
Constituinte sem o menor fundamento até na pró
pria Constituição.

Veja, V. Ex', por exemplo, que, a Constituinte
estabeleceu que o Congresso Nacional ou a Câ
mara dos Deputados e o Senado somente funcío
nariam às segundas-feiras e estabeleceu que Cá
mara e Senado deveriam fazer as adaptações ao
Regimento Interno. Até o presente momento, não
temos conhecimentos de que o próprio Regimen
to da Câmara tenha sido alterado para que as
modificações no seu funcionamento pudessem
ocorrer. Entretanto, temos conhecimento de um
ato da Mesa que, pura e simplesmente, disciplinou
o funcionamento das sessões de segundas-feiras
da Câmara.

De modo que V. Ex' vê que a minha interpre
tação foi excessivamente otimista e ela não elide
qualquer preocupação quanto às violências que
continuarão certamente a serem cometidas pela
Constituinte ou pela sua Mesa.

O SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE- Con
tudo, Sr. Deputado, atendo-nos exclusivamente
ao que está no Regimento, eu indago se há outro
dispositivo, além desse que localizei no art. 23,
que nos garanta mais essa segurança.

O SR. CONSTITUINTEHENRIQUECÓRDOVA
- Não há, é somente esse.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Acho que a sua observação é mais do que clara,
porque estamos exatamente numa Subcomissão
e, no Plenário, poderemos apresentar emendas
ao projeto total da Constituição. Então, não há
motivo para essa preocupação do Deputado Hen
rique Córdova. Está bem claro aqui.

O SR. CONSTITUINTEHENRIQUECÓRDOVA
- O mecanismo previsto no Regimento é que
di~culta,porque prevê enunciado por enunciado,
artigo por artigo.

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

O SR. RELATOR (José Jorge) - Sr. Presidente,
demais companheiros, não há dúvida de que, pelo
que percebems nesta discussão, não escolhemos
o caminho mais simples para fazer esta Consti
tuição. Pelo contrário, o que o Regimento aprovou
indica um caminho bastante complexo.

Concordo com o Constituinte Jorge Hage em
que no plenário haverá margem para modifica
ções, mesmo porque, se não houvesse, seria co
mo se a Comissão pudesse definir por todos os
Constituintes. Não acredito que essa tenha sido
a intenção do Regimento, porque realmente a
última palavra será sempre do Plenário, da maioria
absoltua dos Constituintes como um todo.

Acredito também que essa discussão sobre a
forma de governo, presidencialismo ou parlamen
tarismo, seja realmente uma prioridade funda
mentai. Concordo com os Constituintes Lúcio Al
cântara e Nelson Wedekin em que esta será uma
preocupação que poderá ser modificada por ou
tras instâncias. Pela Comissão de Sistematização
talvez não possa, mas pelo menos pelo Plenário
parece-me que pode ser modificada. Se isso não
puder ser feito pela Comissão de Sistematização,
poderá ser pelo Plenário. Então, de certa forma,
a modificação sempre poderá ser realizada.

No entanto, acredito que isso faz com que tra
balhemos sempre com o que poderíamos chamar
de um modelo probabilístico. Nós temos duas
grandes alternativas e 50% de probabilidade, sem
considerar as diversas alternativas intermediárias.
Mas, para simplificar teríamos, vamos supor, duas
alternativas. Então, teríamos 50% de probabili
dade de acertar naquilo que finalmente vai ser
aprovado.

Quer dizer, se nós escolhemos o caminho que
for aprovado no Plenário, então acertamos; se
não, erramos. É uma loteria, digamos assim. Tere
mos 50% de probabilidade.

Mas veja bem: quanto maior o número de infor
mações que tivemos: quanto mais pudermos con
sultar os Constituintes; e quanto mais pudermos
debater as tendências da sociedade que, de certa
forma, pressiona o Plenário; quanto mais puder
mos debater a tendência do próprio Plenário ou
a da Comissão; enfim, quanto mais informações
tivermos sobre o ambiente que nos cerca, iremos
aumentando a nossa probabilidade de acertar.

Então, se com a informação zero, temos 50%
de probabilidade de acertar, quanto mais informa
ções formos colhendo, quando mais opiniões for
mos tendo, iremos, de certa forma, aumentando
essa probabilidade, de tal maneira que nós pode
remos ter 80 ou 90% de probabilidade de acertar.

Então, acredito que temos que fazer definições
aqui, mas temos que, de certa forma, ter os olhos
um pouco para fora e, sobre isso, todos os Consti
tuintes, independentemente da sua posição pes
soal, têm que olhar um pouco mais para fora,
a fim de verificar se o que estamos fazendo aqui
tem realmente o respaldo da sociedade, do Plená
rio, da maioria dos Constituintes, porque, desta
forma, vamos aumentar a nossa probabilidade
de acertar.

Então, acho que - e concordo com o Depu
tado Miro Teixeira no momento em que ele diz
que temos que ouvir as demais Comissões 
temos que participar das outras Comissões. Esta
é uma forma de olhar para fora.

Mas, como estamos trabalhando num modelo
probabilístico, podemos ter 90% de probabilidade
de acerto e errar; ou podemos ter 10% de probabi
lidade de errar e acertar. Mas, na realidade, o nos
so trabalho deve ser no sentido de procurar au
mentar a nossa probabilidade de acerto. Quer
dizer, temos essa questão básica em todo o nosso
trabalho. Nós temos talvez até o contrário de ou
tras Comissões, porque esses problemas apare
cerão a todas em determinados assuntos, mas
temos aqui talvez um ponto fundamental, por que
isso praticamente define tudo. Teremos que, tra
balhar no detalhamento de cada uma dessas alter
nativas e, ao mesmo tempo que estar com os
olhos voltamos para fora, a fim de também traba
lharmos em cima de uma alternativa que tenha
probabilidade de acerto. Depois, também iremos
trabalhar para que ela, no Ple~rio, possa ser apro
vada e tenha também o respaldo da sociedade.

Outro aspecto que eu gostaria também de colo
car é quanto à forma de elaboração desse relató
rio. Os relatórios anteriores - tanto da Consti
tuição atual quanto da Constituição desse grupo
presidida pelo Constituinte Afonso Arinos, como
outros - certamente colocam essa solução do
capítulo do Poder Legislativo já partindo da deci
são sobre o tipo de sistema - presídencíalísmo
ou parlamentarismo. Acho que, apesar de essa
decisão ser mais importante, talvez possamos di
vidir a questão e tenhamos uma parte que não
dependa dessa decisão, porque, de tal maneira,
teríamos, então - vejam bem - um capítulo
completo.

Vamos supor que 90% daquelas coisas que
estão ali escritas dependem dessa decisão, mas
10% não dependam. Então, em princípio, para
elaborarmos esse relatório, deveríamos separar
o que depende dessa decisão e o que não depen
de, por que aquela parte não depende, mesmo
que seja pequena.já pode ser discutida separada
mente. Se, depois, essa decisão vier a ser modifi
cada, ela será mais facilmente modificada, porque
estará separada dentro do.relatôrio.

Não sei se isto é possível de ser feito, porque
- como digo - estamos começando esse estu
do praticamente agora, mas certamente que, se
for possível, é aconselhável que seja feito. Não
sei se deu para entender isso, quer dizer, há uma
parcela desse relatório, talvez pequena, que não
depende dessa decisão. Então, essa parcela...
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o SR. CONSTITUINTE VICTOR FACC[ON[ 

(Intervenção fora do microfone. InaudíveI.)

O SR. RELATOR(José Jorge) - Não, o relator
também precisa da ajuda de todos, principalmen
te porque há pessoas aqui muito experientes, mais
experientes que eu.

Então, é preciso que possamos verificar isso.
Mas acho que este é um caminho para que nós
pelo menos tenhamos outros temas para discutir,
e aprovar que não estejam dentro desse mesmo
pacote, quer dizer, dentro desse mesmo saco.

Acho que esta é uma outra idéia que poderia
também ser vista. Talvez o Constituinte Itamar
Franco possa dizer alguma coisa. Não sei se isso
é fácil de ser feito, aparentemente não o é. Se
não pudermos fazer metade da tarefa, que pelo
menos 10% sejam feitos.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Te
nho impressão de que o Constituinte Lúcio Alcân
tara pediu a palavra. Depois, gostaríamos de ouvir
o Constituinte Luiz Viana, imperativamente.

O SR. CONSTITUINTELÚC[OALCÂNTARA
Sr. Presidente, o nobre Constituinte Jorge Hage,
ao comentar o art. 23, deixou-me nítida impressão
de que o Plenário realmente vai poder fazer modi
ficações profundas porque,' uma vez que altera
o artigo definitivo - em conseqüência do qual
todos os outros teriam que ser modificados ne
cessariamente - o Plenário terá realmente pode
res bastantes amplos.

Eu, por exemplo, fui autor de uma emenda,
quando da elaboração do Regimento - que infe
lizmente não foiacolhida pelo Relator - pela qual
qualquer Constituinte poderia apresentar um
substitutivo no plenário. Isso porque acredito mui
to na soberania, a tão decantada soberania da
Constituinte. Mas essa soberania será do Plenário,
que, afinal de contas, vai ser o juiz. Como disse
o nobre Constituinte Miro Teixeira, o Plenário é
que vai poder tudo, e não vai precisar nem se
valer de algumas omissões da Mesa no cumpri
mento do Regimento, porque esse § 2° do art.
23 permite que o Plenário possa fazer modifi
cações profundas.

Era apenas isso que eu queria comentar, mos
trando que realmente a instância final, definitiva,
vai ser o Plenário. Isso é írrecorrfvel e vai acontecer,
porque por mais diligente que sejam os trabalhos
das Comissões, por mais percucientes, por mais
cuidadosos, o Plenário não vai abdicar desse direi
to de defmir politicamente grandes questões,
grandes temas que vão constar do projeto de
Constituição.

O SR. PRES[DENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Constituinte Senador LuizViana.

O SR. CONSTITU[NTELUIZ VIANA-Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, acentuou bem o Depu
tado Henrique Córdova que estamos fazendo aqui
alguma coisa que é inédita ou insólita na história
das Constituições do País.

Sempre houve projetos, fossem da própria As
sembléia, fossem do Governo, para servir de base
às discussões, às apreciações, às emendas. Fize
mos uma inversão, quer dizer, fizemos as Comis
sões; estas vão fazer cada uma o seu projeto,
vão remetê-lo para a Comissão de Sistematização
e aí, na realidade, esse projeto é que vai começar,
perante o Plenário, como o projeto que as outras

Constituições tiveram; vai ser o projeto da Comis
são de Sistematização.

Somos aqui uma Subcomissão e quem vai
mandar o projeto para a Comissão de Sistema
tização vai ser a Comissão, e não a Subcomissão.
Isto mostra que devemos trabalhar, a meu ver,
em articulação com a Comissão; saber, nessas
linhas gerais, nesses critérios, nessas tendências
políticas, qual é a idéia da Comissão, porque se
não poderemos estar fazendo um trabalho que
ao chegar, não ao Plenário, não à Comissão de
Sistematização, mas aqui ao vizinho já seja repu
diado, quer dizer, não corresponda ao que a Co
missão quer.

Portanto, entendo que este é o primeiro passo
para que erremos menos, como disse bem o Rela
tor. Vamos correr, até o Plenário, sempre o risco
de errar nesse sentido: errar em relação ao que
o Plenário pretende, ao que vai fazer. Mas deve
mos procurar acertar pelo menos em relação às
idéias da Comissão.

Acho que isso é importante para o começo.
Depois de termos essa orientação da comissão,
faremos o nosso trabalho pela maioria de votos
e naturalmente, será inevitável sua rejeição se,
ao chegar ao Plenário, a tendência da Assembléia
foi diferente. Isto não temos como evitar. Nesse
caso, iremos refazer todo o trabalho de acordo
com o que o Plenário desejar, para mandar o
projeto definitivo. Este é um curso que não temos
como evitar.É um caminho dífícil, cheio de voltas,
mas que tem que ser seguido porque é o caminho
do Regimento, apenas isso.

Entendo que o Relator é a pessoa mais indícada
para se reunir com os outros Relatores das Subco
missões, da própria Comissão, e, dentro dessa
orientação política, elaborar o seu projeto ou ante:
projeto. Acho que este é o caminho mais normal,
ou menos perigoso, para os nossos trabalhos.

Naturalmente que cada um de nós vai ter de
fazer concessões. Isto aqui, como toda Consti
tuição, é o resultado de transações para chegar
mos a uma defmitiva. Sobretudo, em relação às
outras Comissões e Subcomissões, estamos pro
fundamente vinculados. Quer dizer, há uma Co
missão incumbida da organização dos Estados.
Se adotarmos - isso é um exemplo - o parla
mentarismo, os Estados vão ser parlamentaristas?
Será necessário? Há quem diga que a Federação
permite, que a Federação não permite, mas isso
é outra discussão, em que não quero entrar, mas
será importante.

As atribuições do Executivo, que não estão a
nosso cargo, também serão inteiramente díferen
tes se adotarmos um sistema parlamentarista ou
um sistema presidencialista. E até o Judiciário,
no regime parlamentarista, é um: no regime presi
dencialista, é outro. De forma que tudo isso são
questões conexas e nós, com tempo, com a práti
ca, com os contatos, com as conversas - porque
a conversa também faz parte disso, não é só a
discussão, nem o debate - iremos procurando
chegar a esse grande estuário que é a Consti
tuição que pretendemos fazer.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Bocayúva Cunha) -Mui
to obrigado, Constituinte Luiz Viana. Com a pala
vra o Sr. Constituinte Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, queria apresentar
uma sugestão concreta quanto à operacionali-

dade dos trabalhos, que evidentemente não visa
a resolver essa problemática que está aí, de forma
nenhuma. Visa apenas a ajudar a racionalização
dos trabalhos. Parece-me que, num tema dessa
magnitude, devemos organizar ao máximo a ma
neira de trabalhar, para compensar a falta de tem
po. Não devemos ir diretamente das discussões
para os articulados, os artigos de lei de uma pro
posta que talvez não seja o melhor caminho.

Queria sugerir que o Relator procurasse, talvez
com as assessorias disposníveis na Casa, com
grupos de assessores da Câmara e do Senado
- não conheço suficientemente a Casa para sa
ber da viabilidade, mas consulto os mais antigos
- organizar um documento-base, algo como
uma esquematização das diferentes formas, ba
seado nos diferentes projetos e propostas de
emendas já existentes na Casa, como a do Consti
tuinte Victor Faccioni e de tantos outros, com
base nos relatórios, nos ciclos de debates já *-31i
zados na Câmara e no Senado a respeito do tema
sistema de Governo, com base nas opiniões da
comissão de juristas de alto nível, com base em
tudo que já está colocado, que é, realmente, um
mundo de coisa em termos de propostas, variá
veis e variantes, dos sistemas parlamentarista e
presidencialista, mistos ou puros.

Devemos formar uma esquematização, uma
classificação, uma categorização de idéias, indo
do sistema parlamentarista ao sistema presiden
cialista mais puros e radicais como todas as nuan
ces e subdivisões das implicações. Talvez isso
servisse, em muito, ao lado do roteiro e do crono
grama dos trabalhos, das audiências e dos deba
tes, para agilizar os trabalhos.

Acho que, em vez de compor uma Subcomis
são para auxiliar o Relator nisso, seria melhor con
vocar um grupo de técnicos e assessores da Casa
que pudesse fazer o trabalho quase que ,braçal
de reunir essas coisas, analísá-las, lê-Ias. E claro
que isso não vai suprimir nossa necessidade de
ler tudo, mas creio que ajudará imensamente se
tivermos o espelho das várias propostas e uma
categorização das mesmas.

Era esta a sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Pas
so a palavra ao nosso Relator.

O SR. RELATOR(José Jorge) - Sr. Presidente
e demais companheiros da Subcomissão, na rea
lidade acredito que a proposta do DeputadoJorge
Hage é uma idéia interessante, porque antes de
discutirmos a redação de qualquer assunto temos
que discutir a idéia de cada um deles. Então,
poderíamos fazer um trabalho no sentido do expli
citar quais são as idéias mais importantes que
devem ser discutidas nesta Comissão.

Vou tentar fazer isso no sentido de verificar,
primeiro, quais são as idéias, o que é que se vai
discutir aqui em termos de idéias. As mais impor
tantes seriam essas, essas e essas. N, cada um
coloca outras idéias que ache importantes. Apartir
daí poderemos estruturar o nosso processo de
debates.

A redação em si, a forma, é evidente que tam
bém gera debates, mas não há dúvida de que
é um debate secundário, porque o debate funda
mental é o das idéias que serão explicitadas de
determinada forma. Trata-se de um caminho, tal
vez, um pouco diferente deste usado no Legis
lativo, onde as propostas sempre são apresen-
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tadas de forma completa, isto é, com a sua idéia
e forma.

Não há dúvida de que, inicialmente, poderemos
fazer essa tentativa de apresentar um roteiro das
idéias que serão discutidas nesta Subcomissão
para, depois, dar forma às mesmas. Penso que
poderei fazer uma tentativa nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Te
remos assessoria para isso?

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na realidade,
tenho que investigar esse problema da assessoria.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - A
nossa secretária está-nos informando que conta
remos com a assessoria para isso.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Apesar de
estar no meu segundo mandato, não tenho de
usar a Assessoria da Câmara. Não que ela seja
ruim; ao contrário, é muito boa. Acontece que,
muitas vezes,sem conhecero deputado, ficaditicil
preparar um pronunciamento. Apesar da idéia,
já ocorreu de o pronunciamento conter palavras
que eu jamais usaria, palavras que mais se pare
ciam com as de outro orador e não de minha
autoria. Ficava muito diticil realizar aquele dis
curso.

Para este trabalho, que é um trabalho de natu
reza técnica, vou tentar mformar-me para saber
como deve ser feito. Penso que posso fazer algu
ma coisa sozinho, principalmente no tocante a
essa parte de sistematizar essa idéia. Depois do
detalhamento, recorríamos à Assessoria.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Não
sei se é do consenso, mas já estamos há duas
horas debatendo. A nossa secretária pede aos
Srs. Constituintes que deixem os documentos que
foram encaminhados, porque vai ser organizado
pela Secretaria da Mesa um dossíê, uma pasta
contendo tudo para ser entregue a cada um de
V. EX' Evidente, quem quiser levar a sugestão...
Fica o Regimento Interno...

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião, convocando outra
para amanhã, às 10 horas.

Está encerrada a reunião.

AiA DA2' RE;UNIÃO ORDINÁRIA

Às dez horas e quarenta e cinco minutos do
dia nove de abril de mil novecentos e oitenta e
sete, em sala própria do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, reuniu-se a Subcomissão do Poder
Legislativo, sob a Presidência do Senhores Consti
tuintes: Farabulini Júnior, Henrique Córdova,Vmí·
cius Cansanção, Itamar Franco, Victor Faccioni,
Jorge Hage, Nelson Wedekin, Miro Teixeira, Nel
sonJobim, LuizViana,JoséJorge, Manoel Ribeiro,
Lúcio Alcântara e Rubem Branquinho. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente abriu os
trabalhos, dispensando a leitura da ata da reunião
anterior, por ter sido a mesma distribuída aos
Senhores Constituintes e a seguir, aprovada. O
Senhor Constituinte Itamar Franco, Segundo- Vi
ce-Presidente, assumiu a direção dos trabalhos
às dez horas e cinqüenta minutos, quando o titular
teve que se ausentar. No curso da reunião, anun
ciou aos presentes o recebimento, na Subcomis
são, das primeiras sugestões para elaboração da
futura Constituição. O Senhor Constituinte José
Jorge, Relator, deu ciência dos temas que, a seu

ver, devem merecer prioridade, tecendo comen
tários sobre tais questões. Dos debates, que gira
ram principalmente em tomo de prazos e normas
de procedimento para as atividades da Subco
missão, participaram com intervenções os Senho
res Constituintes NelsonJobim, José Jorge, Jorge
Hage, Farabulini Júnior, Nelson Wedekin, Itamar
Franco e VictorFaccioni, ENCERRAMENTO: Na
da mais havendo a tratar, o Senhor Constituinte
Itamar Franco, segundo Vice-Presidente, encer
rou os trabalhos às onze horas e vinte minutos
e convocou nova reunião para o dia quatorze de
abril, às dez horas. As notas gravadas, depois de
transcritas, farão parte destes registros, publican
do-se a sua íntegra no Diário da Assembléia Na
cional Constituinte. E, para constar, eu, MariaLín
da Morais de Magalhães, Secretária, lavrei a pre
sente ata que, após a sua leitura e aprovação,
será assinada pelo Senhor Presidente em exercí
cio, Constituinte Itamar Franco.

O SR PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Ha
vendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos da Subcomissão do Poder Legislativo.

Como a ata da sessão anterior já foi distribuída,
e se ninguém fizer objeção, dá-la-emos como
aprovada. Os debates gravados, depois de trans
critas, farão parte do registro da ata.

Como disse no início, participamos ontem da
reunião da Comissão da Organização dos Pode
res e Sistema de Governo com os Presidentes
e Relatores de outras duas Subcomissões, do Po
der Judiciário e do Poder Executivo. Um dos pon
tos abordados nessa reunião foio seguinte: partin
do-se do princípio de que o início do prazo para
os trabalhos da Comissão seria o dia 7 de abril,
foi feito um cronograma pelo Deputado Plínio
Arruda Sampaio, já distribuído a V.Ex's, pelo qual
se verifica que, na realidade, dispomos de vinte
e oito dias úteis para concluir nossos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE NELSONJOBIM- Sr.
Presidente, quanto ao início do prazo, houve uma
reunião com a Presidência da Assembléia - e
deverá haver outra hoje à tarde com os Relatores
e Presidentes das diversas Comissões - em que
ficou mais ou menos definido que o início do
prazo seria o dia 9, ou seja, hoje, uma vez que
os primeiros trinta dias, dos quarenta e cinco des
tinados aos trabalhos das Subcomissões, seriam
o prazo para o Relator oferecer seu relatório. Ora,
não se pode computar o prazo sem que já esteja
designado o Relator. Como a última Comissão
a designar o Relatoro fezontem, e como os prazos
são comuns a todas as Comissões, a rigor o pri
meiro dia do prazo é hoje. De outra parte, também
se considerou, na elaboração do cronograma a
ser apresentado pelo Presidente da Assembléia
a todos os Presidentes e Relatores de Comissões,
que os prazos que terminarem aos sábados, do
mingos e feriados prorrogar-se-ão até a segun
da-feira. Logo, o término dos prazos de quarenta
e cinco dias para as Subcomissões, bem como
o de sessenta e cinco dias para Comissões, não
coincidirá necessariamente. Há um cronograma,
que já está pronto a deverá ser entregue aos Rela
tores e apresentado a V. Ex', juntamente com
outro material que a assessoria da Presidência
trará como contribuição aos Relatores das diver
sas comissões temáticas e que consiste em extra
tos de oito Constituições modernas, sobre temas
específicos de cada Subcomissão, com o trata-

mento dado àqueles temas por essas Constitui
ções.

Era a informação que queria dar.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - É
muito útil e importante a informação que nos
traz o Constituinte Nelson Jobim. Esse crono
grama, então, não nos deve alarmar.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Na
realidade, o prazo será aumentado em dois dias.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Va
mos chegar, mais ou menos, à fórmula do Consti
tuinte Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE NELSONJOBIM- Es
ses vinte e oito dias, que o Deputado Plínio calcu
lou, na verdade não são vinte e oito, porque aí
estão incluídas as sextas-feiras, quando é proibido
às Comissões trabalharem pela manhã e à tarde.
Então, são vinte dias.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Considerou S. Ex' que se podia trabalhar à tarde,
mas isso é meio írrealísta,

Ficou acertado também o seguinte: os traba
lhos da Comissão temática e das Subcomissões
serão conduzidos por normas regimentais elabo
radas pela Mesa da Assembléia Nacional Cons
tituinte.

Terceiro ponto: a Comissão temática realizará
audiências para ouvir representantes de órgãos
públicos e de entidades sociais, a fim de não haver
coincidência de convocação. Por exemplo, nós
convocamos a ordem dos Advogados, e a Subco
missão do Poder Judiciário também a convocou.
Então, algumas entidades seriam convocadas pe
la Comissão plena. E ficou acertado que essas
entidades seriam o Supremo Tribunal Federal,
a Ordem dos Advogados do Brasil e a Comissão
de Justiça e Paz. Numa primeira discussão, foram
essas três entidades em relação às quais o Relator
e o Presidente da Comissão temática julgaram
que haveria consenso quanto à necessidade de
convocação.

As audiências seriam organizadas nas quartas
feiras, às 1Oh,no plenário da Comissão. Os relato
res da Comissão e das Subcomissões vão-se reu
nir todas as quarta-feiras, as 9h, para que se possa
compatilizar a opinião de cada Subcomissão so
bre cada assunto.

O Presidente da Comissão vai distribuir às Sub
comissões as propostas encaminhadas pela Mesa
da Assembléia Nacional Constituinte. Todas elas
serão enviadas para cá. Esperava-se que, ontem
ou hoje, S. Ex' recebesse as propostas que já
estão na Mesa para serem despachadas. Sobre
isso há certa divergência, porque fomos informa
dos de que o Presidente Ulysses Guimarães des
pacharia isso no fim de semana, com sua asses
soria, e só segunda-feira as enviaria para cá.

Os trabalhos das Subcomissões serão acompa
nhados pelos assessores, que oferecerão assis
tência aos Relatores das Subcomissões e ao Rela
tor-Geral. Disso a Comissão estã tratando, mas,
como disse o Relator,ainda não há nada definido.

Na reunião a ser realizada às 10h do dia 22
de abril - e esta me parece ter sido a resolução
mais importante - será discutida e votada, com
parecer do Relator-Geral,a preliminar sobre presi
dencialismo ou parlamentarismo. Ficou decidido
que era uma proposta que seria feita.Mas,evíden-
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temente, a Comissão é soberana. Trata-se apenas
de um roteiro.

(Intervenção fora do microfone. Insudivel.)

o SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Existem proposta concretas de que a Assembléia
Nacional Constituinte defina, como preliminar, se
o regime será parlamentarista ou presidencialista.
O Presidente Ulysses Guimarães segundo infor
mações, despachou isso para uma Comíssâo que
funcionará como uma espécie de Comissão de
Constituição e Justiça, quer dizer, para dar parece
res. A idéia é, então, no sentido de que esse pare
cer não demore. O Deputado Egydio Ferreira Li
ma, com a concordância dos demais relatores,
propõe-se a preparar seu relatório e a apresentá-lo
à Comissão no próximo dia 22. Agora, o fato
de essa questão ser discutida e votada é que me
parece ou pouco ... estou lendo a cópia que recebi
da Comissão temática. Isto a Comissão é que
vai discutir. Está, então, defIagrada a discussão.
Creio que deve ser entendido assim.

Pedirei ao Senador Itamar Franco que assuma
a Presidência, porque terei que ausentar-me por
alguns minutos.

o SR. CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA - Sr.
Presidente, antes de V. Ex' ausentar-se, gostaria
de saber se esse documento poderia ser distri
buído.

(Intervenções fora do microfone. Inaudf
veis.)

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXEIRA- Refi
ro-me a esse roteiro.

o SR. RELATOR(José Jorge) - É um relatório
da reunião de ontem. Podemos mandar distri
buí-lo a V.Ex'. Detalhando talvez um pouco mais
esse problema do dia 22, eu diria que o que acon
teceu foi o seguinte: na reunião de ontem, tanto
os Presidentes como os Relatores das Subcomis
sões, enfim, as diversas pessoas que dela partici
param, levantaram a questão da definição entre
presidencialismo e parlamentarismo, que inter
fere diretamente em todos os relatórios, tanto no
da Subcomissão do Poder Executivo quanto no
da Subcomissão do Poder Legislativo. Todas as
questões que foram tratadas aqui, ontem, foram
repetidas lá. Como algumas pessoas não estavam
presentes ontem, vou repetir mais ou menos o
que foi apresentado como objeção.

Na verdade, nada adianta decidir preliminar
mente, porque o Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte, no momento propício, poderá mu
dar a decisão. Isso foi dito aqui e lá. Mas, de
fato algumas propostas foram apresentadas co
mo projetos de resolução, sugerindo. a solução
imediata desse problema. Esse material sera, en
tão, encaminhado hoje à nossa Comissão.

Os Constituintes Egydio Ferreira Lima e Oscar
Alves, respectivamente, Relator e ~residente da
Comissão, decidiram ontem que fanam uma reu
nião no dia 22, quando o Relator Egydio Ferreira
Lima daria um parecer sobre o material que lhe
será encaminhado.

Assim, nessa reunião já haverá uma discussão
sobre o problema do presidencialismo e do parla
mentarismo. Ninguém sabe, porém, se o parecer
de S. Ex' será no sentido de que isso deve ser
discutido já. E será, então, dada uma opinião.

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Acho que os membros desta Subcomissão
deveriam ter, em algumas horas de antecedência,
o relatório do Constituinte Egydio ferreira Lima,
para que, quando da reunião para a discussão
da matéria, não fôssemos tomados de surpresa,
pois o assunto é da mais alta relevância.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Levantei esse
problema para o próprio Constituinte Egydio Fer
reira Lima. E S. Ex' disse que o material que
lhe será encaminhado ainda não havia chegado
às suas mãos, mas que, tão logo lhe fosse enviado,
iria examiná-lo, para então iniciar o trabalho de
preparação do seu relatório. Acredito que antes
da reunião S. Ex' deverá distribuí-lo aos Consti
tuintes.

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Meia hora antes da reunião não é tempo sufi
ciente.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Faço
uma interrupção por questão técnica. Tendo em
vista a gravação de nossos trabalhos, a Mesa soli
cita que cada Constituiante, ao intervir, se identi
fique, para facilitar as notas taquigráficas

O SR. RELATOR (José Jorge) - Então, essa
talvez tenha sido a mais importante decisão toma
da ontem na reunião Se alguém quiser falar sobre
o assunto...

O SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE- Dese
jo, em primeiro lugar, concordar com a proposta
do Constituinte Farabulini Júnior e lembrar, para
que a distribuição efetiva do parecer seja viável,
que, na prática, os dias que antecedem o dia 22
são meio complicados - Semana Santa e o feria
do de 21 de abril- o que poderia impedir que
o documento chegasse às nossas mãos no dia
22 de abril.

É apenas um lembrete, para quando houver
oportunidade de se tratar do assunto.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Também con
cordo com V. Ex' quanto a esse aspecto, mas
acho que S. Ex' apresentará o relatório no dia
22. Se S. Ex' não o entregar com certa antece
dência, com tempo suficiente para que o discu
tam, não votaremos a matéria no dia 22.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Gos
taria de referir agora outro tema transmitido pelo
nosso Relator, que diz respeito à reunião de on
tem.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - É
preciso ver que o universo da discussão do pare
cer do Constituinte Egydio Ferreira Lima não é
a adoção do presidencialismo ou do parlamen
tansmo, mas, sim, a conveniência ou não de haver
uma decisão prévia, por parte da Assembléia Na
cional Constituinte, sobre o assunto. Não se vai
discutir o sistema de governo, mas a conveniência
ou não de que haja uma decisão por parte do
Plenário da Assembléia Nacional Constituinte so
bre esse sistema. O parecer não vai analisar o
regime parlamentar ou o presidencial; vai analisar
a conveniência ou não da prioridade da decisão.
Mesmo porque as propostas existentes na Mesa
da Assembléia não dizem respeito ao tipo de regi
me; são propostas sobre sua definição preliminar.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Apala
vra continua livre.

O SR. CONSTrrUlNTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, concluindo a intervenção, quero refe
rir-me a outro item da exposição feita pelo nosso
Relator sobre a reunião de ontem, qual seja o
que se refere às sessões para audiências de enti
dades da sociedade civil,as quais seriam conjun
tas, às 10 horas das quartas-feiras.

Realmente é muito racional que se aproveite
a presença, aqui, de algumas entidades para que
se reúnam de uma só vez com as Subcomissões
interessadas em questioná-Ias. Por outro lado, não
é menos verdadeiro que há temas que compor
tam uma discussão longa, densa, aprofundada
e específica com determinada entidade, como é
o caso da OAB, no que se refere, por exemplo,
ao sistema de governo, e do Poder Judiciário,
no que tange à função jurisdicional.

Não creio que seja viável nem que tenha maior
produtividade uma reunião conjunta de todas as
Subcomissões. Parece-me absolutamente indis
pensável que haja uma sessão de, no mínimo,
duas ou três horas com uma entidade como a
OAB, para se discutir a problemática do Poder
Judiciário na Constituição; assim como é impres
cindível outra, com o mesmo tempo de duração,
para a discussão de questões tais como sistema
de governo e Poder Legislativo. Então, a junção
das Subcomissões, para ouvir de uma só vez as
entidades, nem sempre será algo praticável.

É isso o que desejava lembrar, sugerindo fosse
o assunto incluído nas discussões com os demais
Relatores

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na realidade,
isso foi referido a todo momento.

O que se discutiu também - e vou usar o
argumento do Presidente e do Relator da Comis
são - foi a Importáncia de que não haja um
trabalho isolado de cada Subcomissão. Então,
essas palestras e debates propiciariam uma espé
cie de oportunidade para integração. Acredito que
isso não impede que, se acharmos necessário,
convidemos uma mesma entidade para falar es
pecificamente sobre o Poder Legislativo em nossa
Subcomissão. Por exemplo, se acharmos que a
opinião da OAB não foi suficientemente detalha?a
na Comissão, poderemos convidar um especta
lista da OAB na área do Poder Legislativo, para
aqui comparecer novamente.

Isto, se não ficou explícito, ficou implícito nos
debates realizados.

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem. Quando o ilustre Relator relacionou
os nomes das entidades que seriam convidadas
para aqui comparecer e debater, notei a ausência
de algumas da mais alta ímportáncia,

A questão de ordem é a seguinte: o Constituinte,
membro da Comissão, pode ou não convidar de
terminadas entidades que, por acaso, estejam li
gadas... Por exemplo, a Associação dos Magis
trados do Brasil poderá perfeitamente falar a pro
pósito daquilo que mais convenha à classe dos
juízes, isto é, sobre a matéria pertinente à outra
Subcomissão e não à do Poder Legislativo. A
questão que levanto como o Relator é geral: é
se cada um de nós pode fazer a convocação e
qual o prazo de que dispomos para fazê-lo

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Eu po
deria responder a V. EX, mas o nobre Relator,
que participou da reunião, pode melhor informá-
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lo. Creio que a observação de V. Ex" tem funda
mento e que a convocação é possível.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na realidade,
foram aqui realizadas discussões no sentido da
indicação, por parte dos Constituintes,das institui
ções que deveriam ser convidadas por esta Sub
comissão. As que estão listadas nessa relação
são as que foram citadas por Constituintes desta
e das Subcomissões do Poder Executivo e do
Poder Judiciário. Por isso foram escolhidas para
a Comissão Temática. Nós, aqui, ainda vamos
escolher - talvez hoje ou na próxima reunião
-a:> instituições que deverão ser convidadas para
viraqui.Agora,quanto à possibilidade de o Consti
tuinte convidar determinada entidade para falar
na Comissão, acredito que é uma sugestão a ser
feita nas reuniões das quartas-feiras, principal
mente na primeira.

O SR.CONSTITUINTE NELSONWEDEKlN
Eu queria retomar o assunto da discussão preli
minar sobre o sistema de governo e perguntar
ao Relator se é certo o que- estou imaginando:
o Relator da Comissão, Constituinte Egydio Fer
reira Lima,vaiemitirparecer sobre a conveniência
ou não da decisão preliminar. E quem vai decidir
sobre essa conveniência ou não, ou seja, quem
vai deliberar, é a Comissão da Organização dos
Poderes e Sistema de Governo.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na realidade,
a comissão não vai decidir; ela aprovará ou não
o relatório de S. Ex', que será encaminhado à
Mesa. Isto foi apresentado ao Plenário da Assem
bléia Nacional Constituinte e para lá deve voltar.

O Presidente Ulysses Guimarães passou à Co
missão a tarefa de decidir se esse aspecto deve
ou não ser votado logo. O Deputado Egydio Fer
reira Lima dará seu parecer, que, se for aprovado
pela Comissão, será encaminhado, como decisão
da Comissão, ao Presidente Ulysses Guimarães.
Nossa Comissão funciona como uma espécie de
Comissão de Justiça. Todos os problemas terão
que ter parecer desta Comissão, para que o Presi
dente decida. Na realidade, a opinião da Comissão
é, talvez,o elemento fundamental para a decisão.

O SR.CONSTITUINTE NELSONWEDEKlN
Isto significa dizer que uma vez que a Comissão
deliberasse, a matéria não iriaa plenário para dis
cussão?

O SR. RELATOR (José Jorge) - Acho que
irá a plenário.

O SR.CONSTITUINTE NELSONWEDEKlN
Vaia plenário de qualquer modo?

O SR. RELATOR (José Jorge) - Acho que
sim.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - O no
bre Relator já explicou, mas eu gostaria de fazer
uma pequena intervenção - se bem que isto
não caiba à Presidência.

Parece-me que para o que se pretende no dia
22 não encontramos amparo regimental. Esta
mos recebendo agora - e eu pediria à Secretaria
que as distribuísse aos Srs. Constituintes - algu
mas emendas já enviadas pelo Presidente Ulysses
Guimarães à nossa Comissão. Não sei quais são
as emendas, porque acabo de recebê-Ias, mas
estou pedindo à Secretaria que tire cópias, para
encaminhá-Ias aos Srs. Constituintes.

O Regimento Interno é muito claro. Qualquer
anteprojeto da Comissão plena - não da nossa
Subcomissão- tem um prazo de cinco dias para
receber emendas. Quer dizer, no dia 22 nada se
pode votar, nem que se queira. Como vamos votar
a matéria referente à adoção do parlamentarismo
e presidencialismo sem que tenhamos conheci
mento do anteprojeto? Estaríamos contrariando
o Regimento, porque, parece-me, não poderia ha
ver uma concordância de nossa parte nesse senti
do. É possível que o nobre Relator queira fazer
uma explanação sobre a necessidade de se definir
a príorí o sistema de Governo. Mas não se pode
votar tal matéria, pois estaríamos contrariando as
normas regimentais e, sobretudo, não permitindo
que os Constituintes apresentassem as devidas
emendas ao anteprojeto que fosse elaborado pela
Comissão.

O SR.CONSTITUINTE NELSONWEDEKlN
Sr. Presidente, minha dúvida é se apenas o pare
cer do Relatorprevalecerá, se dará ou não encami
nhamento à questão suscitada, ou se nós tam
bém, no âmbito da Comissão, poderemos delibe
rar a respeito. Sei que discutiremos não o sistema
presidencialista ou parlamentarista de governo,
mas a conveniência ou não de dar seguimento
à tese da discussão preliminar é perfeita. O Rela
tor, evidentemente, apresenta seu parecer. e este
é votado pela Comissão.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM 
Tem inteira razão o Constituinte Nelson Wedekin,
já que o parecer não é do Relator. O parecer
que vai ao conhecimento do Plenário não é do
Relator, mas o da Comissão. O Relator produz
o parecer como sugestão inicial, mas depois terá
que redigi-lo de acordo com a decisão da Co
missão.

Sobre a questão das entidades, gostaria de ob
servar que o Regimento Interno, no art. 14, deter
mina o mínimo de cinco e o máximo de oito
sessões para a realização de audiências. Gostaria
de levar à consideração dos Srs. Constituintes
que esse prazo não é para audiência das entidades
que forem convidadas pela Comissão, mas para
aquelas que desejarem ser ouvidas pela Comis
são. Esta tem a faculdade de convidar entidades.
Não creio que possa utilizar cinco ou oito sessões
para as entidades que tenham sido convidadas,
mas somente para aquelas que requereram ins
crição.

Vamos admitir a hipótese de que uma associa
ção ou entidade representativa envie uma suges
tão a esta Comissão, conforme o que lhe assegura
o Regimento, e requeira seja ouvida para susten
tá-Ia. A Comissão não poderá usar esse prazo
para entidades que tenham sido convidadas. É
preciso haver uma distinção de prazo para as enti
dades que têm direito de ser ouvidas e para aque
las outras entidades ou personagens, desde que
convidadas pela Comissão. A Comissão não po
derá, a meu juízo, usar o prazo de direito das
entidades para ouviroutras convidadas. Evidente
mente, usará os convites em outras ...

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

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Tem
a palavra o ConstituinteJorge Hage.

O SR. JORGE HAGE - Sr. Presidente, folgo
em ouvir a interpretação do meu colega Constí-

tuinte Nelson .Jobírn. Acho que é extremamente
saudável. Realmente, nada se encontra no Regi
mento que estabeleça essa distinção entre au
diência por iniciativa da entidade e por iniciativa
da Comissão. Sempre entendi que esse artigo
- e por isso lutei para ampliá-lo - era limitativo.
E todas as discussões travadas ao longo do pro
cesso de emenda ao projeto de Regimento esbar
ravam nisto. O entendimento era no sentido de
que eram oito, um número fechado. Mas se a
interpretação do Deputado Nelson Jobim tiver
apoio regimental, vou aderir entusiasticamente a
ela. Eu gostaria de ser convencido.

o SR.CONSTITUINTE NELSONJOBIM- Es
te assunto pode ser resolvido numa análise do
art. 14, que obriga as Comissões a destinarem
de cinco a oito sessões para a audiência de entida
des representativas de segmento da sociedade.
I\demais, o art. 21 estabelece:

"Art. 21. Cada Comissão fará a distribui
ção do seu trabalho e marcará prazo para
a duração dos debates."

A disciplina desses convites está no bojo deste
artigo. Evidentemente, é! interpretação de que SÓ

poderiam ocuparo espaço de cinco a oito sessões
aquelas entidades que fossem convidadas pela
Comissão está limitando a participação da socie
dade. Este foi o sentido terminológico do dispo
sitivo do art. 14. Ou seja, a sociedade pretende
participar e tem o direito assegurado de fazê-lo.

O Presidente ou o Relator disciplinarão essas
audiências de forma tal que não ultrapassem as
oito sessões. Mas não pode a Comissão convidar
e ocupar esse prazo, que é, de direito, das entida
des, porque há um momento, criado pelo Regi
mento, de participação da sociedade na produção
constituinte. Daí ser um direito inscrever-se. E
esta inscrição deverá ser atendida dentro das limi
tações de cinco a oito sessões. Não é proibido
à Comissão, por deleite seu, por decisão sua, con
vidar um especialista ou mesmo urna entidade
para serem ouvidas a respeito de um tema especí
fico. Não é esta, porém, a hipótese do art. 14,
e, sim, do art, 21.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Fica
rei muito feliz se vier a prevalecer esse entendi
mento, pois vai ao encontro da minhas preocu
pações. Mas esta é a primeira vez que ouço tal
interpretação.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Tem
a palavra o Constituinte VictorFaccioni.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, fico constran
gido em íntervír no debate, por uma razão muito
simples. E que desejo trazer uma outra questão,
já que terei de retirar-me para uma segunda reu
nião que se está realizando paralelamente a esta.

Quero comunicar aos Srs. Constituintes que
estamos entregando à Secretária da Comissão,
para que esta faça chegar às mãos de cada um
dos seus membros, um exemplar dos Anais do
Simpósio sobre o Parlamentarismo, realizado
aqui, no Congresso Nacional, numa promoção
conjunta das Comissões de Educacão e Cultura
e Constituição e Justiça da Câmara e do Senado
e da Comissão Mistado Senado, que deu parecer,
que não chegou a ser votado pelo Congresso,
sobre as emendas referentes ao parlamentarismo.
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Estamos fazendo isso antes do lançamento ofi
cial dos Anais, que será realizado no dia 23, a
fim de fornecer mais um subsidio a todos os
Constituintes, dado o fato de que já no dia 22
possivelmente a Comissão tomará decisões a res
peito do tema.

Esses Anais condensam os debates e a expo
sição completa de conferencistas como o espe
cialista em Direito Constitucional do Canadá, o
ex-Vice-Primeiro-Ministro da Defesa da Espanha,
Gen. Jorge Gutierres Mellado,o Prof.André Gon
çalves Pereira, expert em Direito Constitucional
da Universidade de Coimbra e ex-Ministro das
Relações Exteriores de Portugal, o Prof. Afonso
Arinos e o Ministro Paulo Brossard. Há também
uma retrospectiva do parlamentarismo em 1961,
a nlvelde documentação do Congresso Nacional,
o parecer do Relator da Comissão, a emenda
substantiva, o Ato Adicional rr 4 e a legislação
complementar.

Além disso, os Anais reproduzem todas as
emendas sobre sistema de governo em trami
tação no Congresso Nacional até esta data. Por
fim, trazem um texto, que nos pareceu muito im
portante e interessante, porque didático, simples
e objetivo, de autoria de Raul Pilla, denominado
"Catecismo do Parlamentarismo".

De maneira que, através de nossa Secretária,
S!'" Maria linda, está esse exemplar à disposição
de cada um dos integrantes desta Subcomissão.

Era esta a comunicação que desejava fazer.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Muito
obrigado a V. Ex"

Continua livrea palavra.

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

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Tem
a palavra V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, quero referir-me à lista das questões
príçrítárías - outro assunto colocado hoje.

E evidente que todos nós ainda teremos que
refletirsobre isso e propor outros temas em próxi
mas sessões. Mas, d~ inicio, gostaria de sugerir
alguns acréscimos nessa listagem que me parece
bastante completa. Em alguns casos, trata-se
mais de enfatizaraspectos e assuntos do que pro
priamente sugerir que se acrescente um item.
Em outros, trata-se realmente de fazer acrésci
mos.

Eu sugeriria, por exemplo, fosse acrescantada
como tema a ser aqui discutido a questão das
articulações entre o Poder Legislativoe a socie
dade civil. Há uma corrente que possui uma visão
mais modema do papel do Legislativo dentro de
uma sociedade, em que os mecanismos da de
mocracia representativa devem complementar-se
e articular-se com formas participativas diretas.
Entendo que isso deve ser objeto de análise de
nossa parte, no que se refere ao Poder Legislativo.

Questões como iniciativa popular, tribuna livre,
sessões ampliadas com participação da socie
dade, na linha de sessões especiais, algo mais
estruturado e mais sistemático, parece-me devem
constar obrigatoriamente de nossas preocupa
ções, se queremos um Legislativo mais modemo
e que saia um pouco daquela mesmice de sem
pre. Acho que a sociedade está a nos exigiralguns
passos mais audaciosos em termos do que repre-

senta o Poder Legislativo para a sociedade de
hoje e do futuro.

Quero, portanto, sugerir isso como questão a
ser amplamente debatida. Poder-se-á chegar à
conclusão de que não deve haver mudanças e
de que o Poder Legislativo deve permanecer o
mesmo, como concebido há séculos. Mas creio
que merece debate o tema referente à moder
nização do Poder Legislativo, no sentido da inda
gação sobre suas relações com formas de demo
cracia mais participativa dos nossos dias.

Uma outra questão que acho deve fazer parte
das nossas preocupações é a da extensão ou não
do que aqui for decidido aos sistemas estaduais,
desde o sistema de governo - parlamentarismo
ou presidencialismo - até as demais normas que
digam respeito ao Poder Legislativo, isto é, o que
se estende, o que não se estende, em que a Cons
tituição Federal será ou não modelo para os Esta
dos.

Isto, como item de preocupação, não como
proposta. Não estou propondo que haja essa ex
tensão.

Uma terceira sugestão seria a de refletirmos
também sobre as relações com o Poder Judiciá
rio.Analisarlamos quais os pontos de articulação,
que formas de participação teremos, no Poder
Legislativo, com alguns institutos que seguramen
te serão propostos na Subcomissão do Poder Ju
diciário.

Por último, acho que a questão da remune
ração, mencionada no item 7, no conjunto de
vantagens, obrigações, deveria receber igualmen
te um tratamento muito cuidadoso, não, obvia
mente, no que se refereà simples fíxaçãode quan
titativos,mas aos critériosde remuneração. Tendo
ou não relação com participação em sessões ple
nárias, parece-me algo absolutamente ultrapas
sado, que nada tem a ver com a realidade do
Poder Legislativo de que precisa hoje a sociedade,
em que as atividades em plenário perdem em
importância e a questão do jeton somente ajuda
a desmoralizar este Poder. Acho, portanto, que
deve ser objeto de debate sério a forma, o critério
de remuneração, desvinculado, ao meu ver, de
participação em sessões plenárias e coisas desse
tipo.

Estes, alguns dos itens que pediria ao Relator
fossem acrescentados.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Considero
que todos os quatro temas citados pelo Deputado
Jorge Hage são importantes e devem ser Incluídos
entre as prioridades. De minha parte, já os inclui.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Tem
a palavra o Constituinte Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM- A
única observação que faria ao Constituinte Jorge
Hage é que a definição do problema de as Consti
tuições estaduais reproduzirem ou não o sistema
legislativodizrespeito ao Estado Federal. Háuma
comissão específica para tratar da organização
do Estado. Então, devemos ter muita cautela para
não interferir na competência virtual de outras
Subcomissões.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Per
feitamente. Acho que apenas há uma interface
com que nos devemos preocupar, porque se ou
tra Subcomissão decidir pela extensão, teremos
que tomar aqui certos cuidados. Mas creio que
é só um problema de interface.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Se os
Srs. Constituintes e o Sr. Relator não desejam
mais usar da palavra,podemos suspender nossos
trabalhos e marcar nova reunião para amanhã,
às 10h.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE -Ama
nhã? Pelo Regimento, é proibido...

O SR. PRESIDENTE(Itamar Franco) - Como
amanhã não é possível,fica marcada para segun
da-feira.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Se
gunda-feira é dia de reunião da Câmara dos Depu
tados.

O SR. PRESIDENTE(Itamar Franco) - A Co
missão propôs o trabalho informal.Aliás, segundo
o Deputado MiroTeixeira,não poderíamos convo
cá-Ia para segunda-feira. Se não houver número,
não faremos a reunião. Até para amanhã poderia
ser convocada, informalmente.

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

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Tem
a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- As convocações informais...

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Tor
na-se formal, a meu ver.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- É melhor V. Ex" determinar.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Está
convocada uma reunião para segunda-feira, às
lOh. Se não houver número, não será realizada.
Ela é convocada formalmente.

Está encerrada a reunião.

ATA DA3" REUNIÃO ORDINÁRIA

Àsonze horas do dia quartorze de abril de um
mil novecentos e oitenta e sete, em sala própria
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reunindo
a Subcomissão do Poder Legislativo, sob a Presi
dência do Senhor Constituinte Bocayuva Cunha.
Compareceram os Senhores Constituintes: Ru
bem Branquinho, Itamar Franco, Farabulini Jú
nior, Nelson Wedekin, Luiz Viana, Miro Teixeira,
Acival Gomes, Victor Faccioni, Jesualdo Caval
canti e Alexandre Costa. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente abriu os trabalhos,
dispensando a leitura da ata da reunião anterior,
por ter sido a mesma distribuída aos Senhores
Constituintes e, a seguir, aprovada. O Senhor Pre
sidente reafirmou ao plenário os temas conside
rados prioritários pelo Relator, Constituinte José
Jorge, estabelecendo-se, em seguida, o exame
das questões mais imediatas e que estão susci
tando os debates da Subcomissão. Para dirimir
dúvidas criadas a partirde controvérsia sobre uma
definição em torno do Parlamentarismo ou Presi
dencialismo, compareceu à reunião o Relator da
Comissão Temática, Constituinte Egídio Ferreira
lima. A propósito, esclareceu que a reunião pro
gramada para o dia vinte e dois próximo, na Co
missão Temática, objetivaapenas estabelecer um
debate preliminarem torno do assunto, sem signi
ficar uma decisão. Durante os debates foram le
vantadas dificuldades pelos membros da Subco
missão para o encaminhamento dos trabalhos,
principalmente por faltade um anteprojeto. O pró-
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prio Relator, Constituinte Egídio Ferreira Lima,
sugeriu o exame de diferentes documentos, como
o Anteprojeto Afonso Arinos, subsídios da OAB
e de quaisquer outras fontes. Ainda no curso das
díscurssôes, o Constituinte Nelson Wedekin co
municou que o prazo para a apresentação de
sugestões foi prorrogado até o dia seis de maio,
o que ensejará, inclusive, mais elementos concre
tos para orientar os trabalhos, Intervieram nessas
e em outras colocações os Senhores Constituin
tes: Farabulini Fúníor, Itamar Franco, Jesualdo
Cavalcanti, Nelson Wedekin, Victor Faccioni, A1e
xandre Costa, Miro Teixeira, Rubem Branquinho
e Egídio Ferreira Lima. Encerramento: nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou
os trabalhos às doze horas e cinco minutos e
convocou os Senhores Constituintes para a próxi
ma reunião, a realizar-se no dia quinze de abril,
às dez horas. As notas gravadas, depois de trans
critas, farão parte destes registros, publicando-se
a sua integra no Diário da Assemblêia Nacional
ConstJtuJnte. E, para constar, eu, Maria Linda
Morais de Magalhães, lavrei a presente ata que,
após a sua leitura e aprovação será assinda pelo
Senhor Presidente Constituinte Bocayuva Cu
nha

. O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Ha
vendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos desta reunião da Subcomissão do Poder
Legislativo. Inicialmente, congratulo-me com os
Srs. Constituintes aqui presentes; o compareci
mento de todos é para mim uma surpresa. Quero
congratular-me, também, como o Senador Itamar
Franco, que foi um dos que mais insistiu para
que tentássemos reativar esta' reunião. Confesso
que estava muito receoso em convocar uma reu
nião formalmente e depois não haver número.
Penso que isso seria muito ruim para o prestígio
desta Subcomissão, em face do conceito que ela
merece ter. Mas, realmente, estou agradavelmen
te surpresa ao ver que temos quorum numa ter
ça-feira da Semana Santa, o que me parece ser
inédito neste Congresso. Este é o meu quarto
mandato e nunca vio Congresso Nacional funcio
nar neste período ou na semana de carnaval. Esta
é, pois, a primeira vez que testemunho isso.

Solicito à SI'"Secretária que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, se ninguém fizerobje
ção.

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

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Srs.
Constituintes, é necessário relembrar alguns pon
tos, pois vários colegas não estiveram presentes
na última reunião. Questões prioritárias foram en
tão levantadas pelo Sr. Relator. Contudo, S. EX"
nos avisou com antecedência que, infelizmente,
não poderia estar aqui hoje. Tratou-se ainda há
pouco das notas de uma reunião ocorrida no dia
8 de abril, com a presença do Presidente e do
Relator da Comissão de Organização dos Poderes
e Sistema de Governo, a nossa grande Comissão
Temática.

Concedo a palavra ao Constituinte Victor Fac
cioni.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI 
Sr. Presidente, proponho à Subcomissão, em que
pese já ter sido colocada como prioridade, inclu
sive com propostas de projeto de resolução, a
discussão do sistema parlamentarista de governo.

Também sugiro que esta Subcomissão dê priori
dade ao programa do restabelecimento das prer
rogativas do Legislativo.Há uma proposta no Con
gresso Nacional, elaborada por uma comissão
mista há cerca de um ano, mas que ainda não
foi apreciada. Talvez seja oportuno desde logo
examiná-Ia aqui, a nível desta Subcomissão, mui
to embora entenda que as grandes prerrogativas
do Congresso Nacional seriam prontamente res
tabelecidas com o sistema parlamentarista de go
verno. Todavia, é preciso que se determine, sem
mais tardar, quais são as prerrogativas do Con
gresso Nacional.

Na aprovação de seu Regimento Interno, a As
sembléia Nacional Constituinte estabeleceu, ou
restabeleceu, o princípio das imunidades parla
mentares, advindo da Constituição de 1946. Isto
já é um grande passo em matéria de imunidades
parlamentares, mas não esgota a discussão das
prerrogativas do Congresso ~cional. Estamos
vivendo uma situação muito singular, que - acre
dito - merece a atenção desta Subcomissão:
a Mesa da Câmara dos Deputados estabeleceu
que s6 serão apreciados projetos oriundos do
Executivo durante o ano corrente. Isto também
limita excessivamente a atividade dos Congres
sistas. Agora mesmo estamos diante de um qua
dro delicado: o problema do Imposto de Renda,
quando o Governo insiste em afirmar que não
fará modificações, senão no que diz respeito a
prazos; prazos para apresentação da declaração,
desdobramento de prazos para recolhimento do
imposto etc.. Isso não modifica substancialmente
o problema ela incidência do Imposto de Renda,
e os Congressistas estão impossibilitados de pro
por matéria, porque, por resolução da Mesa da
Câmara, está suspensa a tramitação das propos
tas de iniciativa do Legislativo. Não sei se o mes
mo procedimento adotou a Mesa do Senado.
Acredito que sim. Talvez as Mesas da Câmara
e do Senado hajam estabelecido essa proposição
em comum acordo.

Entendo que esta é uma preliminar que deve
mos examinar desde logo, porque diz respeito
aos trabalhos desta Subcomissão específica do
Poder Legisrativo.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Es
tou de acordo com o nobre Constituinte, e a pri
meira providência que tomei foi pedir à nossa
Secretatia que distribuísse o trabalho daquela Co
missão aos Srs. Constituintes, especialmente aos
membros desta Subcomissão. Eu mesmo fiz par
te da Comissão Mista, representando o PDT. A
Comissão trabalhou bastante e o seu Relator redi
giu um projeto completo, que conta com um pa
recer em separado, um trabalho muito interes
sante, de autoria do Senador Fábio Lucena, que
também mandei distribuir a todos os Constituin
tes.

Sempre achei que esse seria um dos caminhos
mais importantes para bem iniciarmos os nossos
trabalhos. O nosso Relator é realmente quem deve
ordenar isso. Esses primeiros dias foram muito
tumultuados, não só nesta Subcomissão, como
em todas, no sentido de se saber como irão fun
cionar, como cumprirão os prazos, o cronograma.

O Sr. Relator listou alguns assuntos, na reunião
da semana passada, que julga como questões
prioritárias. Aliás, ficou acertado com o técnico
do Prodasen, à disposição desta Subcomissão,
que esses dados constem no computador que

ficará a nosso serviço. São estas as questões: pre
sidencialismo; parlamentarismo, de forma muito
esquemática; sistema unicameral ou bícarnerah
base de funcionamento do Congresso; solução
para o recesso; convocação extraordinária; solici
tação de informações ao Executivo; imunidades
parlamentares: vantagens, obrigações e restrições
ao parlamentar; comissões de inquérito e comis
sões permanentes; presença de Ministros; núme
ro de Deputados e Senadores; duração de manda
tos; competência da Câmara, do Senado e do
Congresso; atribuições da Câmara, do Senado
e do Congresso; aprovação de funcionários gra
duados - Senado, Banco Central, Embaixadores
etc; processo legislativo; decreto-lei; regime de
urgência; elaboração do orçamento; projetos de
iniciativa parlamentar; pessoal da União; restri
ções e vetos; fiscalização em Tribunal de Contas;
Mesas da Câmara e do Senado; e o voto. S. Ex"
listou mais de duas dezenas de assuntos, que
foram, em princípios aprovados por esta Subco
missão, de maneira informal. Enfim, é um come
ço de trabalho.

E há ainda várias outras indagações. Por exem
plo: têm-me chegado sugestões no sentido de
que estudemos com atenção a possibilidade da
redução do quorum para aprovação de projetos
de lei, a exemplo de outros países. notadamente
a Inglaterra, onde o quorum é muito reduzidO;
se não me engano, é cerca de 10% do totaI
dos parlamentares. Um quorum mínimo obri
garia maior presença de Deputados e Senadores
para aprovação ou rejeição de matérias.

O SR. CONSTITUINTE VICTORFACCIONI 
A observação de V. Ex' parece paradoxal, mas
é verdadeira.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - É
absolutamente verdadeira. Na medida em que o
quorum é pequeno, o parlamentar fica preocu
pado com a possibilidade de que haja aprovação
de algum tipo de medida legislativa com a qual
ele não concorde. Certamente, ele vai querer dis
cuti-Ias, e isso obriga a sua presença. Por outro
lado, devemos repensar o processo de sessões
plenárias do Congresso. A muitos não agrada a
permanência das prolongadas e cansativas sês
sões ordinárias da Câmara dos Deputados, das
13 às 18h30 minoMuitos colegas têm conversado
comigo a respeito de que deveríamos reduzir o
número de sessões, para dar mais importância
e majestade ao plenário. Quer dizer, o plenário
deve ser importante. Ele deve estar sempre cheio,
deve ser um fórum de debate político, e, se de
fato isso ocorrer todos os dias, acabará esse espe
táculo triste que vemos: o plenário vazio e parla
mentares discursando perante colegas desaten
tos. Não é isso? A redução dos dias de sessão
ordinária talvez estimule uma presença maior ao
plenário.

Enfim, são muitos os assuntos que esta Subco
missão deve estudar e colocar em letra de forma.
Todos estamos convencidos de que a consoli
dação do regime democrático passa por um Po
der Legislativo forte, moderno, atuante, que conte
também com comissões fortes e competentes.
Deve-se evitar que os projetos definhem e mor
ram nas Comissões, só podendo ser ressusci
tados mediante um processo mais longo, mais
lento.
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o SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, peço a palavra. Discutimos in
formalmente há alguns minutos, mas, já que se
instalou a sessão, desejo levantar, agora em nível
oficial, importante questão. O ponto de vista é
este: sugiro e solicito aos meus pares que exami
nem a matéria, porque ela é da mais alta impor
tância. No instante em que silenciamos quanto
ao fato de o Relator da Comissão da Organização
dos Poderes e Sistema de Govemo se permitir
examinar as questões em nível de relatório, em
nível de parecer, para depois propor a decisão
da matéria - por exemplo, dando prioridade a
esse ou àquele sistema de govemo - ferimos
fundo a estrutura da Assembléia Nacional Consti
tuinte, cuja base essencial e cuja vitalidade encon
tram guar da exatamente nas subcomissões. É
nesta Subcomissão do Poder Legislativo que de
verá fluir toda a esteira de discussões a propósito
da estrutura do sistema de govemo, seja ele parla
mentarista, presidencialista ou misto. É aqui que
se deverá primeiramente apreciar, discutir e votar,
em função do relatório - este, sim - produzido
pelo Relator desta Subcomissão. É ele que haverá
de apreciar a matéria por inteiro e trazer à baila,
nesta Subcomissão, a discussão e votação. Uma
vez votada aqui, a matéria subirá para a Comissão
de Organização dos Poderes e Sistema de Gover
no. Aí, sim, o ilustre e sábio Relator Egídio Ferreira
Uma poderá apreciar o ponto de vista desta Sub
comissão. Antecipar-se para, num prazo qualquer
- parece-me que foi focalizado o dia 22 próximo,
quarta-feira apreciar essa matéria em profundi
dade parece-me intempestivo, até porque ficou
marcado para o dia 24, mas, segundo acaba de
me informar o Constituinte Nelson Wedekin,
coadjuvado pelo Constituinte Paulo Macarini, o
prazo foi prorrogado para o dia 6 de maio. Ora,
se o prazo para apresentação das sugestões cons
titucionais foi prorrogado para o dia 6 de maio,
não sei como se poderá antecipar qualquer tipo
de discussão, em nível defmitivo, antes de fluir
o prazo fatal para recebimento de matéria, porque
não mais poderá haver prorrogação. Distribuída
às subcomissões toda a matéria recebida, come
ça o trabalho destas. Enquanto isso, haverá ape
nas, discussões apreciativas ou esclarecedoras,
tanto de Regimento quanto de matéria de mérito,
em todas as subcomissões.

Sr. Presidente, para concluir, proponho - se
assim decidir o Plenário - que V.Ex'. encaminhe,
desde logo, o nosso ponto de vista ao Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte, para que,
dentro dessa esteira, S. Ex"examine e decida so
bre a matéria, a fim de que amanhã não sejamos
surpreendidos e fulminados no nosso trabalho
e na nossa preocupação de colaborar, em face
de um poder mais alto que se levante para nos
subjugar. Minha proposta é simples: deveríamos
saber se seria o caso de instarmos junto ao Presi
dente da Assembléia Nacional Constituinte, ilustre
Deputado Constituinte Ulysses Guimarães, para
que S. Ex"aprecie essa matéria e estabeleça rigi
damente um procedimento que não possa ser
alterado ao sabor de discussões de bastidores.

Sr. Presidente, desejaria que não houvesse essa
reunião prevista para o dia 22 próximo, para deci
são a respeito da prioridade ou não de determi
nado sistema de govemo para esta Nação.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
Constituinte Farabulini Júnior refere-se à nota lida

pela Presidência antes do inicio formal da reunião,
que é produto do encontro do Presidente com
os Relatores da Comissão da Organização dos
Poderes e Sistema de Governo, realizada no dia
8 de abril.

Recebi com surpresa o item 7 da citada nota,
porque não foi esse o meu entendimento. Ela
não é extensa. Vou lê-la:

"Início do prazo para os trabalhos: 7 de
abril de 1987. Prazo de 65 dias."

Isso já está superado, porque foi resolvido, ofi
cialmente, que o início dos trabalhos seria no dia
9.

"Os trabalhos da Comissão e das Subco
missões serão conduzidos pelas normas re
gimentais elaboradas pela Mesa da Assem
bléia Nacional Constituinte. A Comissão reali
zará audiências para ouvir representantes de
órgãos públicos e entidades sociais."

Discutiu-se se haveria a coincidência de ouvir
mos determinada entidade e as Subcomissões
do Poder Executivo e do Poder Judiciário ouvi
rem-na também. Em conseqüência, ficou combi
nado que algumas entidades deveriam ser ouvi
das pela grande Comissão. Serão ouvidos repre
sentantes do Supremo Tribunal Federal, da Or
dem dos Advogados do Brasil e da Comissão
de Justiça e Paz, além de outras.

"Asaudiências serão realizadas às quartas
feiras, às 10 horas, no plenário da Comissão.
O Relator-Geral e os Relatores das Subco
missões reunír-se-ão todas as quartas-feiras
às 9 horas da manhã. O Presidente da Comis
são, Constituinte Oscar Corrêa, distribuirá à~

Subcomissões as proposições encaminha
das pela Mesa da Assembléia Nacional Cons
tituinte."

Hoje estão sendo recebidas algumas propo
sições, que estão dentro desta pasta.

"Os trabalhos das Subcomissões serão
acompanhados por assessores, que ofere
cerão assistência aos Relatores das Subco
missões e ao Relator-Geral.

Em reunião da Comissão, a ser realizada
no dia 22 de abril de 1987" - aí entra o
art. 7°- "às 10 horas, será discutida e votada,
com o parecer do Relator-Geral, a preliminar
sobre regime presidencialista ou parlamen
tarista."

No nosso entendimento, não foi isso que se
resolveu na reunião informal. O Presidente, Cons
tituinte OscarCorrêa, e o Relator, ConstituinteEgí
dio Ferreira lima, informaram-nos que existia uma
proposta, de autoria dos Constituintes Gastone
Righi e César Cals Neto, sobre o tipo de sistema
de govemo. Isso deve ser prioritário na nossa dis
cussão. O próprio Presidente da Assembléia Na
cional Constituinte, Deputado Ulysses Guimarães,
informalmente comunícou-lhes desejar que a Co
missão desde logo opine sobre a matéria.

O primeiro passo seria este: uma vez dada en
trada, a màtéria sobe à Comissão. Nessa quarta
feira, realizar-se-ia uma reunião para tratar desse
assunto. Mas, depois, li isso com surpresa, e con
versei com o Constituinte Oscar Corrêa sobre a
matéria, dizendo-Ihe que é imprópria essa reda
ção. Não haviaentendido que ela seria discutida
aoora, o que me parece precipitado.

Indago do Constituinte Farabulini Júnior se sua
proposta é no sentido de que se recorra ao Presi
dente Ulysses Guimarães, sem passar pela instân
cia da nossa Comissão Temática.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, a matéria é de tal relevância
que já foi objeto de parecer intempestivo na Co
missão da Organização dos Poderes e Sistema
de Govemo.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Per
mite-me V.Ex"? Parece-me que houve improprie
dade de redação. Acho que ele não ficará intran
sigente.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Concordo com V. Ex' em que se faça isso
através da Comissão da Organização dos Poderes
e Sistema de Governo.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -Está
em discussão a proposta do Constituinte Fara
bulini Júnior, que é no sentido de que a Mesa
se dirija ao Presidente e ao Relator da nossa Co
missão Temática, para mostrar a impropriedade
de qualquer decisão que venha a ser tomada na
reunião do dia 22.

Concedo a palavra ao Constituinte Itamar Fran
co.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Sr. Presidente, concordo com o nobre Consti
tuinte. Estranho que isso se processe, não só em
seu aspecto anti-regimental, mas também porquê
toda a nomenclatura estabelecida no processo
de estudo da Assembléia Nacional Constituinte.
A continuar assim, esta subcomissão realmente
não devria existir. Na reunião de plenário seriam
tomadas as decisões. Considero a proposta do
nobre Constituinte inteiramente razoável. A sub
comissão deve aprová-Ia, e V.Ex" a comunicará
ao Presidente da Comissão, não ao Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte. No meu en
tendimento, deve-se passa à instãncia do Presi
dente da Comissão. Seria realmente desneces
sário levar o assunto ao Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte sem, antes, passar pelo Pre
sidente Oscar Corrêa. É a minha opinião.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Al
gum dos nobres colegas deseja pronunciar-se s0
bre a matéria? (Pausa)

O consenso parece ser no sentido de que se
deve dizer ao Presidente Oscar Corrêa que não
concordamos em que no dia 22 seja discutido
e votado o parecer do Relator-Geral.

O SR. CONSTITilINTE ITAMAR FRANCO 
Que não seja conclusivo.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -Que
não seja discutido...

O SR. CONSTITilI!'fTE ITAMAR FRANCO 
É votado.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - A
expressão usada é "discutido e votado". Acho fun
damental que a Comissão se reúna para discutir
o assunto.

O SR. CONSTlTilINTE ITAMAR FRANCO 
A minha objeção é quanto à palavra. ·'Votado",
porque, naturalmente, se pode discutir.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Po
-de-se e deve-se.
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o SR. CONSTITUINTE JESUALDO CAVAL
CANTI - Sr. Presidente, a proposta do nobre
Constituinte FarabuliniJúnior, como já se viu,cor
responde à opinião geral desta Subcomissão. Ain
da mais por isto: se foi instituído o sistema de
audiências públicas, acredito que o objetivo des
sas audiências é justamente colher subsídios para
as conclusões de cada uma das comissões e sub
comissões. Seria colocar - permita-me - o car
ro adiante dos bois definirmos previamente uma
situação cuja conclusão certamente será enrique
cida com a contribuição daqueles que aqui serão
ouvidos. Sobre o assunto, quero ainda fazer uma
interrogação ao nobre Presidente: estive na Sub
comissão do Judiciário e fui informado de que
ontem houve audiência. Váriaspessoas foram ou
vidas. Hoje também há pessoas sendo ouvidas
em outras reuniões. Portanto, pergunto quando,
a nivelde Subcomissão, passaremos a essa parte
do nosso trabalho, que considero fundamental.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
Sr. Relator, na nossa primeira reunião ordinária,
comprometeu-se a apresentar a relação das su
gestões. Mas acho que é um dos assuntos que
deveremos tratar hoje, porque até agora só o
Constituinte Victor Faccioni sugeriu dois nomes
para serem ouvidos aqui. Seria bom, até o término
da sessão, ouvirmos a opinião do Plenário sobre
as entidades a serem convidadas, muito embora
já tenham sido listadas não oficialmente,na nossa
primeira reunião, algumas personalidades como,
por exemplo, os dois Secretários da Câmara e
do Senado, Paulo Affonso e Nerione, e jomalistas
representantes do Comitê de Imprensa. Aliás, foi
o Constituinte MiroTeixeiraquem sugeriu os no
mes.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA 
Quero acrescentar que houve uma omissão: Ru
bem de Azevedo Uma. Seria útil que fosse o pri
meiro a ser chamado, porque é o mais antigo.

O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -Sim.
E acredito que sejam cinco os inicialmente lista
dos, conforme a sugestão.

A sugestão foi da Presidência, acolhida pela
Subcomissão, por unanimidade. Se eles são os
nossos maiores críticos, é justo que venham aqui
manifestar a sua opinião. Já foram listadas, infor
malmente, as entidades.

O CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR- A
Ordem dos Advogados do Brasil vem prestando
grande colaboração à Constituinte, com obra pu
blicada e realização de seminários, mas o Instituto
dos Advogados de São Paulo também tem se
preocupado muito com a Constituinte. Um con
vite a esse Instituto parece-me bem mais que
oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Quanto à primeira parte da reunião de quarta
feira, a Subcomissão está de acordo em que ela
se destine apenas à discussão do assunto, sem
nada deliberar. Haverá, sim, uma decisão final,
e eu tenho a impressão de que esta é também
a opinião da Subcomissão do Poder Executivo
e da Subcomissão do Poder Judiciário. Estou cer
to de que houve uma impropriedade de redação.
Isso deve ter sido feito num fim de tarde, meio
às pressas. Certamente houve uma improprieda
de, porque é realmente um contra-senso que pes-

soas do gabarito de Egydio Ferreira Uma e de
Oscar Corrêa cheguem a esse tipo de conclusão.

Para falar sobre sugestões para audiência, con
cedo a palavra ao Constituinte Nelson Wedekin.

O SR.CONSTITUINTE NELSONWEDEKlN
Sr. Presidente, não quero apresentar propriamen
te sugestões para audiências, mas gostaria de
retomar assunto levantado na outra reunião pelo
Constituinte Henrique Córdova. Parece-me da
maior importância que trabalhemos sobre um de
terminado anteprojeto. Não consigo - e tenho
pensado nisso com bastante freqüência - ver
como poderemos começar os nossos trabalhos
se não tivermos um modelo, um parâmetro, em
cima do qual possamos trabalhar. Isso já é da
tradição das Constituintes anteriores. Mas,no nos
so caso específico, não consigo ver como, a partir
da simples relação, elaborada pelo Relator,daque
les temas que são os principais, poderíamos sair
para o nosso anteprojeto. De modo que considero
essa uma discussão pertinente e necessária. Que
decidamos logo se vamos trabalhar sobre um
anteprojeto, um modelo, ou se vamos abordar
temas soltos, isolados. Acho que assim as dificul
dades seriam enormes, e, mais do que isso, acho
que os prazos são muito exíguos. Se não traba
lharmos em função de um anteprojeto, não che
garemos a deliberar com muita clareza. É neces
sário, portanto, decidirmos se trabalharemos so
bre anteprojeto ou não. E, se essa for a decisão,
sobre que anteprojeto vamos trabalhar? Talvez
o próprio Relator elaborasse um anteprojeto. En
fim, há várias hipóteses que poderíamos estudar,
em termos de anteprojeto, sem o que acho que
nosso trabalho será extremamente dificultado.
Acho que não constitui demérito algum traba
lharmos a partir de um anteprojeto, porque, afinal,
a decisão será nossa. Não se trata de votar, deba
ter e decidir. Não consigo ver como encaminhar,
agilizare apressar nosso trabalho dentro da urgên
cia que existe. Creio que a sociedade brasileira
tem pressa de que tomemos definições e, com
presteza e competência, redijamos a nova Consti
tuição. Acredito,pois, que sem anteprojetos o nos
so trabalho será extremamente dificultado.

Era o que tinha a dizer neste momento.

O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Par
ticipo da opinião do Constituinte Nelson Kedekin,
mas gostaria que S. Ex' adiantasse um pouco
mais. Sua opinião é no sentido de que trabalhe
mos em cima do quê?

O SR.CONSTITUINTE NELSONWEDEKlN
De um anteprojeto.

OSR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha)-Tem
o nobre Constituinte alguma idéia formada sobre
as várias hipóteses?

O SR. CONSTITUINTE NELSONWEDEKIN
Pessoalmente, acho que o anteprojeto da Comis
são Afonso Arinos serve para um bom começo
de trabalho.

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

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI 
Sr. Presidente, concordo com a proposta do
Constituinte Nelson Wedekin e creio ser impor
tante e urgente que se tome como ponto de refe
rência para os nossos trabalhos um documento
que trate especificamente do capítulo do Poder

Legislativo, que nos compete examinar. Acredito
que o que existe de mais atual é a proposta da
Comissão Afonso Arinos. Também penso que o
exame de suas colocações e referências não nos
constrangeria, porque ela oferece termos compa
rativos com a Constituição de 1946. É certo que
precisamos de ter um documento. E o documen
to mais recente é o da Comissão Afonso Arinos.
Foi uma Comissão integrada por pessoas de reco
nhecido saber nos mais diversos ramos, tanto
assim que foram denominadas "notáveis". E não
acredito que suas propostas possam constranger
esta Subcomissão ou a própria Constituinte. Até
pelo contrário. Constrangimento teríamos se pura
e simplesmente desconsiderássemos o trabalho
elaborado por aquela Comissão. Portanto, solida
rizando-me com a opinião do Constituinte Nelson
Wedekin, proponho que se tome como ponto de
referência a proposta da Comissão AfonsoArinos.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Nada teria a opor aos pareceres do ilustreparla
mentarista Victor Faccioni e do Sr. Constituinte
Nelson Wedekin.

Ocorre, Sr. Presidente, que insisto no mesmo
ponto. Até o dia 24 deverão surgir novas propos
tas. Afinal, somos 559 constituintes. Até o dia 6,
teremos que examinar tudo o que vier para cá,
inclusivea proposta da Comissão Afonso Arinos.
Outras surgirão. Tudo isso deverá ir para a mesa
do Sr. Relator desta Subcomissão.

Se não me falha a memória, o próprio Relator
sugeriu não trabalhar só. Talvez S. Ex' convide
membros desta Subcomissão para com ele sentar
à mesa, estudar e digerir a questão. Parece-me
ser esta a intenção de S. Ex'. O problema já está
solucionado, pois trata-se de como fazer, não do
que fazer, nem por que fazer. Trata-se de como
fazer.

Flui o prazo fatal. Todas as propostas vão para
a mesa do ilustre Relator, que sabe o que quer
e tem amplos poderes. S. Ex' poderá convidar
nos. Parece-me que a sua intenção é essa. Apro
posta da Comissão Afonso Arinos é uma; a pro
posta do Senador Nelson Wedekin é outra, e as
sim por diante. Far-se-á um estudo, fluindo daí
a proposta propriamente dita, que será votada
por esta Subcomissão. Parece-me ser o melhor
procedimento. Data venia, não concordo em di
zer ao grande público que a proposta da Comis
são Afonso Arinos vai servir de base para esta
Subcomissão.

O SR.CONSTITUINTE NELSONWEDEKIN
Nobre Deputado Farabulini Júnior, gostaria de
colocar as coisas de maneira mais clara. Por
exemplo, se adotarmos como ponto de referência
para os nossos trabalhos o anteprojeto da Comis
são AfonsoArinos,todas as propostas que vieram
para esta Subcomissão... Agora mesmo temos
algumas aqui, inclusive de autoria do Senador
Iran Saraiva, que diz: "Compete privativamente
ao Senado Federal... "- entre outras coias .::
...aprovar previamente os membros do Conselho
Monetário Nacional, Presidente e Diretores do
Banco Central do Brasí". Essa proposta vai ser
discutida em confronto com o dispositivo da Co
missão Afonso Arinos que trata da competência
do Senado Federal.

Nós mesmos poderemos oferecer propostas
de alterações sobre cada um dos dispositivos e
artíqos do AnteprojetoAfonsoArinos.Insistoneste
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ponto. A decisão final é nossa. Isso em nada vai
prejudicar os nossos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Nobre Senador, V. Ex' me permite um aparte?

O SR. CONSTITUINTE NELSON WEDEKlN
Com prazer.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
-SabeV.Ex' que há também a proposta, propria
mente dita, de devolução de prerrogatlvas ao Po
der Legislativo, da lavra de todos os líderes da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, de
putados e senadores. Essa proposta já se encon
tra na Secretaria da Casa.

O SR. CONSTITUINTE NELSON WEDEKlN
Sr. Presidente, já foi distribuída?

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
-Já foi distribuída. Trata-se de um trabalho mui
to bem feito.

O SR. CONSTITUINTE NELSON WEDEKlN
Conheço o trabalho.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- V. Ex' o conhece. É um trabalho bem feito.
São esses os trabalhos em função dos quais cada
um de nós, membros desta Subcomissão, haverá
de trabalhar. Quero enfatizar este ponto, porque,
na verdade, há o problema ético. Partimos do
princípio de que a Comissão Afonso Arinos se
permitiu emprestar à Constituinte o embasamen
to para que ela possa trabalhar, parece-me que
não corresponde à verdade do fato originário.

Cada um de nós vai preparar uma mensagem
para apresentar ao Sr. Relator, que, de boa vonta
de, como se vê, sábio e operante, recolherá todas
as mensagens e nos convidará a sentar à mesa
e a propor o que desejarmos. Já temos aqui o
projeto dos líderes desta Casa e do Senado Fede
ral que cuida das prerrogativas do Poder Legis
lativo.V.Ex' sabe que é um bom projeto.

O meu ponto de vista, Senador Nelson Wede
kín, é no sentido de que nos sirvamos de todos
os elementos, depois que os tivermos, inclusive
da contribuição da sociedade paulista e brasileira.
Desculpe-me por fazer referência à paulista. Por
exemplo, há o tratado da Ordem dos Advogados
do Brasil. Aqui, há uma experiência de debates.
Há matéria da maior profundidade. Poder-se-ia
trabalhar a partir das conclusões do 2' Congresso
Nacional de Advogados Pró-Constituinte. Por que
não fazê-lo? Por que não trabalhar sobre o Ante
projeto Afonso Arinos, ao tratarmos das prerro
gativas sobre as sugestões já apresentadas pelos
líderes desta Casa e do Senado Federal? Podere
mos trabalhar em cima dos três projetos, para
que não flua a notícia de que nos estamos servin
do apenas de um embasamento. Na verdade, isto
iria ferir suscetibilidades.

O SR. CONSTITUINTE NELSON WEDEDIN
- Nobre Constituinte Farabulini Júnior, não creio
que todas as propostas que venhamos a receber
acabem por formar um anteprojeto da matéria
que nos diz respeito, isto é, o anteprojeto que
se refere ao Poder Legislativo,às funções do Sena
do - se permanecer Senado -, às funções do
próprio Congresso. Penso que teríamos que
preencher muitas lacunas.

Em segundo lugar, a idéia de trabalhar em cima
do Anteprojeto Afonso Arinos não é definitiva.Se
houver outro projeto, não haverá problema. Insisto ,_

apenas em que devemos ter um anteprojeto em
que possamos trabalhar. Que o tenhamos como
ponto de referência, como ponto de partida. Sem
o que considero extremamente difícilprosseguir
mos o trabalho dentro dos prazos que nos foram
dados.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Deputado Miro Teixeira, V. Ex' permite usar da
palavra o Senador Alexandre Costa? S. Ex' a havia
pedido anteriormente.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA 
Mesmo que não o tivesse feito, S. Ex' tem prece
dência.

O SR. CONSTITUINTEALEXANDRE COSTA
- Sr. Presidente, estou inteiramente de
acordo com o que expôs o Deputado Victor Fac
cioni. Necessitamos de um anteprojeto, digamos,
de um espelho, para o prosseguimento dos nos
sos trabalhos. Que seja um espelho para dele
tirarmos as suas deformações. Pode ser o Ante
projeto Afonso Arinos, ou algum que o Deputado
Farabulini Júnior apresentar na hora. Acredito ser
da maiorvalidade, da maior expressão a existência
de um anteprojeto. Em última instância, que V.
Ex' designe, dentro da Subcomissão, uma comis
são capaz de elaborar um anteprojeto que nos
sirva de roteiro, com a fmalidade de adiantar os
nossos trabalhos. Não creio que uma Subcomis
são como esta possa trabalhar considerando dez
anteprojetos no prazo determinado. Absoluta
mente, não dará tempo. Não tenho preferência
pelo Anteprojeto Afonso Arinos, tampouco por
qualquer outro.saequer pelo da Casa, que já se
arrasta há muito tempo. "-

Com a experiência que têm os funcionários
da Casa, se desejassem fazer um trabalho, o fa
riam muito bem. V. Ex' e os seus ilustres pares
decidirão, certos de que há necessidade de um
roteiro, de um objetivo, conforme assinalou o emi
nente Constituinte Nelson Wedekim, para que se
possa alcançar, no prazo determinado, um traba
lho à altura do que desejamos fazer.

O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Tem
a palavra o Constituinte Miro Teixeira.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA
- Penso que o próprio Regimento da Constituinte
responde às nossas' angústias. No seu art. 17,
o Regimento concede trinta dias ao Relator da
Subcomissão para apresentar o relatório funda
mentado, com o anteprojeto da matéria. A partir
daí, são cinco dias para a Comissão deliberar so
bre o assunto. A essa altura dos acontecimentos,
o Relator deve estar examinando todos esses tra
balhos que passam diariamente pelas nossas
mãos, quer seja o resultante da Comissão Afonso
Arinos, quer sejam os trabalhos resultantes de
outros grupamentos organizados em todo o País
desde que foi anunciada a convocação da Assem
bléia Nacional Constituinte. Não faço a menor
restrição à Comissão Afonso Arinos ou ao traba
lho da Ordem dos Advogados. Acho apenas que
é com os pedaços de cada uma dessas expe
riências que o Relator terá a possibilidade de exa
minar as propostas que estão sendo apresentadas
em plenário, para, aí sim, construir o arcabouço
de nossa discussão.

O que desejamos de fato é aquilo que o Relator
já está fazendo: preparar o anteprojeto. E é em
cima disso que vamos discutir no prazo exíguo

de cinco dias. Mas, em se tratando desta Subco
missão do Poder Legislativo, penso que esse pra
zo é o chamado tempo ótimo, porque todos aqui,
com exceção do Constituinte que fala a V. Ex',
já tem uma experiência muito densa do funciona
mento do Poder Legislativo.

De maneira que penso estarmos antecipando
uma angústia que é justa, que passa realmente
pelos sentimentos de todos nós, mas que se resu
me no trabalho do Relator: construir esse arca
bouço. A partir daí é que vamos poder, com algu
mas propostas da Comissão Afonso Arinos, dos
jornalistas credenciados na Casa e da Ordem dos
Advogados de São Paulo, elaborar o anteprojeto
da Comissão. Penso que não deveríamos estar
fixados em conclusões de qualquer uma dessas
comissões, e sim esperar e confiar em que o
nosso Relator trará, talvez até antes desses trinta
dias, seu parecer. Podemos conversar com S. Ex'
sobre isso, para que apresente já o "monstro"
sobre o qual será esculpido o anteprojeto que
imaginamos seja o ideal.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Creio que a proposta dos Senadores e Deputados
merece, realmente, a nossa mais profunda refle
xão. Mas tomarmos a decisão de trabalhar, desde
já, a partir do projeto da Comissão dos votáveis,
da chamada Comissão Afonso Arinos, parece-me
uma tomada de posição que não conviria a esta
Subcomissão. Faço minhas as palavras do Cons
tituinte Farabulini Júnior e Miro Teixeira: tomar
já a posição de trabalhar sobre o Projeto Afonso
Arinos, que é uma proposta parlamentarista de
governo, demonstraria o pressuposto de uma ten
dência, que não sei se é verdadeira.

O Sr. Vice-Presidente também quer fazer uma
intervenção. Concedo a palavra a S. Ex"

O SR. CONSTITUINTE RUBEMBRANQUINHO
- Considero também que, se tomarmos como
base esse anteprojeto estaremos de certa maneira
desprestigiando o nosso Relator Acredito que de
vemos proceder conforme está determinado no
nosso Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -Des
de o início da manhã, eu procurava o nobre Cons
tituinte Egídio Ferreira Lima, inclusive para comu
nicar-lhe que poderia haver um erro na redação
deste item VII Recebo a notícia de que S. Ex'
está na Casa. Seria oportuno que S. Ex' viesse
ao recinto da Subcomissão. Não há mal algum
nisso. É interessante debatermos o assunto. Está
S. Ex' no Anexo N e dirige-se para cá.

Continua aberto o debate sobre o roteiro.

O SR. CONSTITUINTEVICTOR FACCIONI 
Sr. Presidente, creio que se adotando, oficialmen
te ou não, para referência, como propôs o Consti
tuinte Nelson Wedekin, a proposta da Comissão
Afonso Arinos, ela estará sendo considerada e
examinada oficiosamente. Convenhamos: até o
Regimento Interno da Constituinte está obede
cendo praticamente às sugestões de organização
da Comissão Afonso Annos. A Comissão Afonso
Arinos, com seu trabalho, está ensejando que,
na prática, dentro da Constituinte, se faça aquilo
que a sociedade e até o Governo faz todo dia:
o "jogo do bicho" é proibido, mas todo o mundo
joga; ninguém proclama, mas faz. Na prática, está
acontecendo isto.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - As
leis não são cumpridas.
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O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI 
De qualquer forma, é uma sugestão que deverá
ser analisada pelo Relator e que mais ou menos
facilitaráo seu trabalho.

Dentro deste espírito,quero levantar,para refle
xão dos nobres Constituintes com mais experiên
cia na área, uma preocupação com relação à for
ma de desempenho do papel atribuído a cada
um dos integrantes do Poder Legislativo. Há uma
imensa deformação na opinião pública quanto
à forma como cada um dos Constituintes deve
executar a sua missão. Mandei buscar um exem
plar da Constituição para ver exatamente o capí
tulo do Poder Legislativo, que trata das compe
tências do Senado e da Câmara, mas não espe
cificaa forma como o legislador, o representante
do povo, que integra o Poder Legislativo, exerce
as suas atribuições. E creio que deveríamos definir
essas atribuições na próxima Constituição, por
que há uma imagem muito deformada dessa mis
são: uns entendem que poderia ser mensurado
o trabalho de um parlamentar pelo número de
pronunciamentos que faz da tribuna; outros já
pensam que o trabalho do parlamentar deveria
ser mensurado pelo número de pareceres que
ele relata na comissão técnica que integra, na
Câmara ou no Senado; outros acham que deve
ser pelo número de projetos apresentados e para
apresentar projetos, afinal de contas, basta saber
ler e escrever, porque é fácil, inclusivecopiar. En
tão, creio que deveríamos ter a preocupação de
definir qual o papel do parlamentar e como é
exercido. Vou citar um exemplo exatamente para
trazer ao debate e buscar a contribuição de cada
um dos meus pares, porque eu gostaria até de
formular uma sugestão, mas não me senti ainda
capacitado suficientemente para fazê-lo; compete
ao Deputado e ao Senador a representação do
eleitorado do seu Estado no campo político. E
essa representação se exerce de que forma? No
encaminhamento de proposições da comunidade
ou de setores que representa, na fiscalizaçãodos
atos do Poder Executivo.Essa fiscalizaçãose exer
ce em todo o território nacional, a fim de estabe
lecer, de uma vez por todas, que um Deputado
que está no seu Estado, participando de uma
reunião com agricultores, com produtores, com
trabalhadores, está cumprindo o seu papel, en
quanto é dado como omisso e ausente das suas
competências.

Muitas vezes o nosso papel está sendo cum
prido de forma mais ampla, mais plena, mais pro
funda, quando mais participamos de reuniões
com setores da comunidade do que propriamente
dentro da comissão técnica ou do plenário ou,
inclusive, votando matéria pertinente. Por este
motivo devemos estabelecer a amplitude da mis
são do parlamentar, de que forma e onde ela
é exercida. Não se pode mensurar o trabalho do
parlamentar apenas pela presença dele,no plená
rio da Câmara ou do Senado. Caso contrário,
estaremos cada vez mais inibindo-o, num pro
cesso de deformação que ocorreu notadamente
no período de autoritarismo, em que não havia
interesse no deslocamento do parlamentar. A
Constituição chegou a proibir que as Comissões
Parlamentares de Inquérito viajassem pelo País
às expensas do órgão que representavam. Ora,
isto limitaenormemente o trabalho do parlamen
tar. Penso que deve ficar claramente definida na
Constituição a plenitude do papel, da missão
do parlamentar e onde ele vai exercê-Ia. Por que

o parlamentar tem um papel de representação,
um papel político e também de fiscalização,além
da função de legislador. Esta é sua missão final,
não a inicial. O início do trabalho ocorre com
a representação e com a fiscalização e se conclui
com a legislação. É até possível que não haja
necessidade de legislar, se a legislação existente
estiver sendo aceita e funcionando. Então não
há necessidade de ser modificada pelo legislador.

Quero levantar esta preocupação porque talvez
outros Constituintes, integrantes desta Subcomis
são, também a tenham. Desejo inclusivetraduzi-la
numa proposta concreta. Se outros colegas pude
rem colaborar no sentido de definirmos o papel
do integrante do Poder Legislativo, eu agrade
ceria, porque creio que seria uma contribuição
muito valiosa.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Acho que seria muito interessante que o próprio
Constituinte VictorFaccioni trouxesse os resulta
dos das suas reflexões, para servirem de base
à nossa discussão, sem prejuízode qualquer outra
contribuição de colegas aqui presentes.

Outra preocupação que temos - e já me referi
a ela no dia em que fui investido nesta honrosa
função de Presidente - é quanto ao não cumpri
mento das leis.O Congresso vota uma lei,o Presi
dente a sanciona. Vou citar especificamente um
caso que tocou muito de perto os políticos do
Estado do Rio de Janeiro: a lei dos royalties
do petróleo. Depois de um combate parlamentar
de muitos e muitos anos, finalmente a Câmara
e o, Senado aprovaram lei obrigando a PETRO
BRASa pagaras indenizações, que são chamadas
vulgarmente de royalties. sobre o petróleo pro
duzido no litoral, na plataforma submarina, aos
Estados e municípios fronteiriços.Na primeiravez
em que essa lei foi aprovada o Presidente João
Figueiredo a vetou. Veioa chamada transição de
mocrática, e a lei dos royalties foi aprovada pela
segunda vez na Câmara e no Senado. O Presi
dente José Sarney sancionou-a e, três meses de
pois, mandou uma norma regulamentando-a. Es
ta norma foi sancionada pelo Presidente da Repú
blica há um ano, e até agora a PETROBRÁS não
pagou um tostão de royalties a ninguém. E não
acontece nada. Os municípios ficam impotentes.

O SR. CONSTITUINTE ALEXANDRE COSTA
- Sr. Presidente, o precedente é aberto pelo pró
prio Legislativo, que vota resoluções e as Mesas
não as cumprem.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -Isto
é mais grave ainda.

O SR. CONSTITUINTE ALEXANDRE COSTA
- V.Ex" tem razão; é mais grave ainda.

O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Mas
disto não tenho conhecimento.

O SR. CONSTITUINTE ALEXANDRE COSTA
-Inúmeras leis não são cumpridas.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Se
houver maneira de responsabilizar, inclusive de
coagir o órgão executor, não vamos responsa
bilizar o Presidente da República, ameaçá-lo com
lmpeachment, nem o Ministro. Mas,no caso dos
royalties. por exemplo, se houvesse um dispo
sitivo legal dizendo que pelo não-cumprimento
da lei a autoridade incumbida de cumpri-Ia seria
punida, o Presidente da PETROBRÁS - porque

está explícito que é a PETROBRÁS que deverá
pagar - a esta altura já teria pago.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - E,
acima de tudo, está estabelecida a responsabi
lidade pessoal.

O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Res
ponsabilidade pessoal - exatamente isto - pu
nindo-se com a perda de bens, enfim, ameaçan
do-se de qualquer forma, de maneira muito enfá
tica. O cumprimento das leis é assunto da maior
gravidade.

Estamos recebendo a prometida visitado nobre
Relator da Comissão, Constituinte Egídio Ferreira
Uma, que fará parte da Mesa. Se os Constituintes
estiverem de acordo, farei um resumo ao Consti
tuinte Egídio Ferreira Uma da nossa discussão
em tomo da redação do item VII da nota, que
foi resumida mas se propõe a ser o resultado
fielde uma reunião havida no dia 8 de abril com
o Presidente e os Relatores das Comissões.

Nobre Constituinte Egídio Ferreira Lima, em
que pese o respeito e a admiração que toda a
Subcomissão tem por V. Ex", aqui ficou, por pro
posta de vários Constituintes, o consenso de que
houve uma impropriedade na redação deste item
VII, onde diz que "será discutida e votada, com
parecer do Relator-Geral, a preliminar sobre presi
dencialismo e parlamentarismo". Há um consen
so na Subcomissão - e parece que também
na Comissão do Poder Executivo - de que não
seria possível estabelecer isto naquela reunião,
inclusive porque significaria passar por cima do
trabalho das Subcomissões.

O Relatorda grande comissão, a temática, faria
o seu trabalho em cima do trabalho dos Relatores
das subcomissões, e não partindo do seu relatório
final, porque a última instância é a grande Comis
são Temática. De modo que nosso entendimento
é de que não só houve uma impropriedade na
redação deste item VII, como também o Presi
dente ficou incumbido de procurar o Presidente
e o Relator da Comissão Temática para solicitar
que uma reunião fosse realizada para discutir-se
o assunto, e não para.discutir e votar.

O SR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA U
MA - O pensamento é meu também. Houve
impropriedade. No mínimo, o item VII não está
claro. Há um projeto de resolução do Deputado
César Cals, em que S. Ex"pretende alterar o Regi
mento Interno, para que a questão presidencia
lismo e parlamentarismo, preliminarmente, seja
definida pela Constituinte. Nos termos do Regi
mento Interno - e a hipótese do inciso ll, art.
81 - deveria ter no mínimo 94 assinaturas, e
tem. Nesta hipótese, iria para a Mesa da Consti
tuinte, que daria parecer, e depois para o plenário.
Entendeu o Presidente da Constituinte - acho
que ele poderia ouvira Comissão - que a Comis
são pertinente seria de Sistematização. Ele está
distribuindo as proposições constitucionais que
dizem respeito à elaboração do projeto consti
tuinte diretamente às Subcomissões.

Masessa proposição, esse projeto de resolução,
ele entendeu de mandar à Comissão. Examinei
o assunto com o Presidente e depois com os
Relatores. E chegamos à conclusão de que o me
lhor - porque se trata de matéria referente a
todas as três subcomissões, notadamente a do
Poder Executivoe do Poder Legislativo, e interessa
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fundamentalmente às duas - seria que a Comis
são plena se reunisse e preliminarmente discu
tisse a pertinência processual, nos termos do Re
gimento, ou a conveniência política desta propo
sição. A matéria também é política, e nunca se
pode examinar uma matéria política apenas ape
gando-se aos termos legais e regimentais. O que
o Relator fará? Não vou antecipar nem prejulgar,
mas o Relator vai examinar exatamente a prelimi
nar, vai dizer se, nos termos do Regimento e sob
o aspecto político, convém ou não, é correto ou
não, é pertinente ou não definir-se, antecipan
do-se à Constituinte, sobre esta matéria. Todos
os 63 membros da Comissão vão discutir isto.
E se ela entender assim, o assunto percorrerá
seus trâmites normais. Vou, inclusive, examinar
se há necessidade ou não de se reformar o Regi
mento. Talvezassim se burocratizar-se muito. Vou
scerá da Comissão do Poder Executivo para as
subcomissões, que, acho, terão que realizar uma
reunião conjunta. Poderemos discutir depois e,
se for o caso, decidir sobre o mérito.

V.Ex", fiquem tranqüilos, porque nada vou pre
cipitar. Deus me livre de conflitar-me com os
membros da Subcomissão. Se eu tivesse qual
quer idéia preconcebida, se fosse ditar o que pen
so a respeito disso, terminaria criando, como Rela
tor, casos políticos sobre casos políticos. Discu
timos isto - V. Ex" se lembra - e defendi esta
tese. Não vou entrar no mérito, não vou dizer
se devemos ou não fazer isto agora. Vou examinar
se processualmente há justificativa regimental pa
ra isso, se não um caminho a ser seguido sem
esta antecipação. Ou se a antecipação convém,
se é necessária. Se o for, o assunto irá para a
comissão apropriada.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Per
mita-me V. Ex" uma interrupção, para informar
que a Presidência já havia tido esta precaução.
Lemos o texto, e ressalvamos que deve ter havido
uma impropriedade de redação, já que não era
este o nosso entendimento.

O SR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LI
MA- E a impropriedade é clara, porque há um
procedimento preliminar. Antes de elaborarmos
todo o corpo da Constituição, começaremos deci
dindo sobre isto. Mas é preciso também saber
se esta proposição deve ter curso, para julgar seu
mérito e decidir sobre a preliminar que será julga
da. Acho que estou de acordo com a Subco
missão. Não há problema algum.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Por enquanto...

O SR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LI
MA - Por enquanto, não. Conheço-me muito
bem. Não vamos brigar.

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Peço a palavra, Sr. Presidente. As preocupa
ções foram levantadas, mas sempre ficou ressal
tada a figura do Ilustre Relator Egídio Ferreira
Uma, em mãos de quem qualquer 'matéria de
natureza constitucional estaria, strictu sensu,
bem aplicada, segundo a sua orientação para a
discussão. Como bem disse o Constituinte Miro
Teixeira, não seria só um direito, mas também
um dever discutir a parte atinente ao Poder Legis
lativo. Mas antecipar-se sobre o que se deveria
decidir, ai está a grande objeção. Como ressaltou
o ilustre Presidente Bocayuva Cunha, deve ter ha-

vido apenas e simplesmente um problema de re
dação, nada mais do que isto.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - To
dos ficamos de acordo em que é fundamental
que haja esta discussão. E o fórum apropriado,
é a grande Comissão. Como já está marcado o
dia, não há problema.

Nobre Relator, discutimos também se devia
mos ou não trabalhar em cima de um texto. Esta
era a nossa dúvida. Resumindo: se deviamos tra
balhar em cima daquele texto elaborado pela co
missão mista de Deputados e Senadores, que
se chamou Comissão das Prerrogativas, ou se
devíamos trabalhar em cima da atual Constitui
ção, ou ainda se devíamos trabalhar em cima
do texto da Comissão dos Notáveis. Ainda não
chegamos a um consenso.

Tem a palavra o nobre Constituinte Egídio Fer
reira Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGIDIO FERREIRA LI
MA - Tenho lido muito nos jornais e tive de
refletir a respeito deste assunto. Ouvi mais de
um jornalista dizer que se vai começar do zero
e que isto é um risco. Acho que não é propria
mente isto. Vamos começar de proposições que
estão sendo apresentadas, que virão para cá. De
pois receberemos emendas. Não vamos partir de
zero. Além do mais, há outra fonte que está na
idéia de todo o mundo. Ninguém impede que
Nelson Wedekin, por exemplo, leia como refe
rência o trabalho da Comissão dos Notáveis; nin
guém impede que o Constituinte Itamar Franco
dê uma olhada em todas as Constituições anterio
res; ninguém impede que os membros da Subco
missão comparem, para discutir por analogia. En
tão, teremos muitas fontes. Acho que V.Ex's não
deveriam continuar com esta discussão. Utilizan
do as proposições, quando V. Ex"s terminarem,
o esboço estará pronto, com a contribuição de
cada um dos Constituintes nessas discussões.
Acho que temos várias fontes, independentemen
te de outras, imediatas e escritas, que estão che
gando à Comissão. Tenho certeza de que os
Constituintes Itamar Franco e Humberto Souto
- muito buliçosos, porque os dois são mineiros
- já têm projetada em seus pensamentos uma
Constituição. Cada um de nós já deve ter uma
idéia tosca, incompleta, sem maior maturidade,
exigindo um processo. Cada um já tem idéia do
que será a nova Constituição. Então, acho que
não teremos por que nos preocupar porque não
estamos com o texto. Teremos vários textos.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Agradeço ao ilustre Relator da Comissão pela pre
sença, bem como pelos esclarecimentos que vie
ram confirmar aquilo que já se esperava.

Convoco uma reunião para amanhã, à mesma
hora, com Ordem do Dia que será estabelecida.

Está encerrada a sessão.

ATADA4' REUNIÃO ORDINÁRIA

Às dez horas e cinqüenta minutos do dia vinte
e três de abril de mil novecentos e oitenta e sete,
em sala própria do Anexo 11 da Câmara dos Depu
tados, reuniu-se a Subcomissão do Poder legis
lativo, sob a Presidência do Senhor Constituinte
Bocayuva Cunha. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente instalou a reunião, dispen
sando a leitura da ata anterior. Dor ter sido a mes-

ma distribuída aos presentes e, a seguir, aprovada.
Dos trabalhos participaram também os integran
tes da Subcomissão do Poder Executivo, a convite
do Senhor Presidente, Constituinte Bocayuva Cu
nha, para debate do tema PresidencialismoiParla
mentarismo. Compareceram e intervieram nos
debates os Senhores Constituintes: José Jorge,
Henrique Córdova, José Guedes, Miro Teixeira,
Vinícius Cansanção, Lúcio Alcântara, Manoel Ri
beiro, Robson Marinho, Luiz Viana, Rubem Bran
quinho e Jorge Hage, da Subcomissão do Poder
Legislativo,e JutahyJúnior, Maurício Pádua, Erico
Pegoraro, Osvaldo Macedo, Humberto Souto, Ex
pedito Machado, Eduardo Bonfim, José Fogaça,
Gumercindo Milhomem e Henrique Alves,da Sub
comissão do Poder Executivo, e ainda os Senho
res Constituintes Nelson Carneiro e Joaquim Bevi
lacqua, que não são membros de nenhuma das
duas Subcomissões. Ao final desses pronuncia
mentos, o Senhor Presidente considerou ter a
Subcomissão avançado bastante no exame do
tema, juntamente com a Subcomissão do Poder
Executivo. Expressou, a propósito, sua convicção
de que a maioria dos Senhores Constituintes pre
sentes concorda com a necessidade de mudan
ças no sistema de Governo, sem que isso implique
obrigatoriamente a implantação do regime Parla
mentarista. E acrescentou ser o ideal a eleição
do Presidente da República pelo voto popular,
ao mesmo tempo em que o Parlamento passaria
a ter poderes mais amplos para fiscalizaro Execu
tivo. Com a palavra, o Relator da Subcomissão,
Senhor Constituinte José Jorge, concordou,
quanto ao debate sobre Presidencialismo ou Par
lamentarismo, que, de fato, é necessário encon
trar uma solução que permita fortalecer o Legis
lativoe, simultaneamente, assegurar, como ponto
fundamental, a escolha do Presidente da Repú
blica por eleições diretas, o que, no regime parla
mentarista puro, não é condição básica. Segundo
disse ainda o Senhor Relator, para ter ampla parti
cipação o Congresso Nacional precisa ser mais
ágil, diante principalmente da velocidade das mu
danças no mundo contemporâneo. Essa agilida
de só se tomará possível, como acrescentou, com
a ampliação da competência das Comissões Téc
nicas, com poderes para convocar, diretamente,
Ministros de Estado e para fiscalizar a regulamen
tação das leis pelo Executivo. Quanto à fiscali
zação do Poder Executivo, assinalou que, ao invés
de o Legislativo dispor de apenas uma Comissão
com esse objetivo específico, todas elas, na esfera
de suas competências, deveriam ser investidas
de funções fiscalizadoras. ENCERRAMENTO: Na
da mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou os trabalhos às treze horas, convocando
nova reunião para o dia vinte e oito de abril, às
dez horas, quando serão ouvidos, em audiência
pública, sobre "ParlamentarismolPresidencia
Iismo" os Senhores Miguel Reale, Sérgio Resende
de Barros, César Saldanha e Pinto Ferreira. As
notas gravadas, depois de transcritas, farão parte
destes registros, publicando-se a sua íntegra no
Diário da Assembléia Nadonal Constituinte.
E, para constar, eu, Maria Linda Morais de Maga
lhães, Secretária, lavrei a presente ata que, após
a sua leitura e aprovação, será assinada pelo Se
nhor Presidente Constituinte Bocayuva Cunha.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Não
há quorum, porque não estão presentes vinte
e dois Constituintes.
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o SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Mas houve comunicação da Mesa de que havia
quorum.

O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -Mas
aqui está o eminente Relator da Subcomissão
do Poder Executivo.Se os companheiros concor-,
darem, sugiro que realizemos esta reunião de de
bates, de troca de idéias, das duas Subcomissões,
a partir de um entendimento que o Presidente
da Subcomissão do Poder Legislativo teve com
o Presidente da Subcomissão do Poder Executivo,
para que começássemos a discutir aquela que
é uma das maiores preocupações da Casa, a
questão da escolha do sistema de governo 
parlamentarista ou presidencialista - que, de cer
ta forma, está dificultandoo andamento dos traba
lhos. Então, seria uma troca de opiniões, uma
primeira discussão, digamos assim, dos dois ór
gãos técnicos, cuja responsabilidade é imensa na
decisão dessa matéria, de importância transcen
dental.

Temos discutido muito o assunto. Muitas opi
niões têm surgido, mas realmente achamos que
tomar uma decisão, desde já, sobre tema de tal
magnitude, sem ouvir a sociedade, sem um exa
me mais profundo, sem sentir mais o plenário,
seria uma atitude extremamente temerária.

Por outro lado, há quem julgue, com razão,
que, se não escolhermos um caminho, ficará mui
to difícil trabalhar. Como é que vamos definir o
Poder Legislativo e o Poder Executivo sem que
antes se decida qual rumo que devemos tomar?
Isto,não obstante o fato de. em termos de Poder
Legislativo - já discutimos isso, aqui, com o Sr.
Relator - mais de 70% das questões indepen
dem do tipo de sistema. Começamos, ontem, a
discutir vários tópicos listados pelo Relator, tais
como, imunidades parlamentares, subsídios,
quorum etc. Vamos tentar seguir aquilo que o
Constituinte Expedito Machado, nosso velho
companheiro de lutas dos anos 60, preconizava:
é preciso que o Congresso Nacional se moder
nize.Aopinião de que o Parlamentar só está traba
lhando quando está em plenário deve mudar.
Aliás,como disse ontem, aqui, com muita proprie
dade, o Constituinte Farabulini Júnior, S. Ex'
quando quer descansar vai para o plenário, por
que Já há um bom ar refrigerado, ninguém o pro
cura, não há telefonemas. Então, quando ele quer
repousar, viiipara o plenário. No entanto, é onde
a opinião páblica acha que os Deputados e Sena
dores devem ficar.

Eu proporia, então, que cada um de nós utili
zasse cinco minutos para falar, sem apartes. Só
concederei a palavra pela ordem. A Mesa da As
sembléia e a Taquigrafia estão ínsístípdo no sen
tido de que falemos ao microfone, indentifican
do-nos, porque senão fica muito difícil para a Ta
quigrafia registrar as intervenções de modo cor
reto.
Com a palavrao Sr. ConstituinteOsvaldo Macedo.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, sou do PMDB do Paraná e per
tenço à Subcomissão do Poder Executivo. Tive
mos esses feriados da Semana Santa, e, para
muitos - inclusivepara mim - houve um distan
ciamento em relação aos trabalhos das Subco
missões. Participeiapenas de reuniões da Subco
missão do Poder Executivo. Não tenho informa
ções sobre as idéias ou propostas apresentadas
à Subcomissão do Poder Leaislativo. Para esclare-

cimento do Plenário,eu sugeriria que o Presidente
ou o Relator fizesse um relato, um retrospecto
do que até agora foiapresentado na Subcomissão
do Poder Legislativo e que pudesse influirna ques
tão que iremos discutir agora.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Na
realidade, não existe nenhuma proposta concreta.
Sabemos que existem propostas em andamento,
inclusive do Constituinte VictorFaccioni, um dos
membros de nossa Subcomissão, parlamentaris
ta en rage, como dizem os franceses. Mas não
nos chegou ainda às mãos qualquer proposta
sobre o sistema de governo.

Vou conceder a palavra ao nosso Relator, para
falar sobre o assunto, pois não tenho conheci
mento de que alguma proposta concreta tenha
chegado aqui, oficialmente, sobre o sistema de
governo.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na realidade,
as propostas sobre regime de governo estão ainda
sendo encaminhadas. Portanto, acredito que, por
decisão da Mesa da Assembléia Nacional Consti
tuinte, as propostas sobre regime parlamentarista
estão sendo encaminhadas à Comissão que trata
do Poder Executivo e não do Legislativo.

O SR. CONSTITUINTE EURICO PEGORARO
- Mas não chegaram lá também.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Relator do Subco
missão do Poder Executivo, Senador José Fo
gaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - A preocu
pação do Deputado Osvaldo Macedo é proce
dente, ou seja, temos de dar um tratamento crítico
às matérias, às propostas e sugestões que che
gam à Subcomissão do Poder Executivo e à Sub
comissão do Poder Legislativo. Esta reunião de
hoje reputo como uma das mais importantes, se
não a mais importante até agora realizada. Ou
seja, estamos procurando um encontro de águas,
um encontro de propostas, para que possamos
trabalhar juntos e, de certa forma, estruturar nos
sas afinidades e nossos problemas comuns.

Constituinte Osvaldo Macedo, se esta fosse
uma reunião ordinária da Subcomissão do Poder
Executivo, o objetivo seria exatamente o que V.
Ex" acaba de reivindicar. Ou seja, estaríamos de
batendo a matéria, o conjunto de propostas que
tivesse chegado à nossa Subcomissão. Estaria
mos abordando, analisando, discutindo, debaten
do,criticando,rejeitando,aprovando,enfim,e~

riamos fazendo a análise, ou a dissecação neces
sária das propostas e o levantamento, a tomada
de opiniões. Inclusive, o Presidente a1béricoFilho,
ao convocar a reunião de hoje, fixou-lhe a Ordem
do Dia, com o número dos projetos, sugestões
e proposições que aqui deveriam ser tratados.
Mas, tomou-se outro rumo, por acordo das duas
Presidências e, quero repetir,acho que é extrema
mente importante esta reunião conjunta. Consi
dero extremamente acertada a decisão dos dois
Presidentes.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Permita-me um observação, nobre Relator,
apenas para não perder a oportunidade.

Tenho a impressão de que esta reunião foicon
vocada - pelo que percebi da atitude do Presi
dente Bocayuva Cunha, ao tomar a iniciativa de
procurar o Presidente da Subcomissão do Execu-

tivo e seu Relator - do surgir o problema da
discussão preliminar sobre a forma de governo,
assunto muito ligado às duas Comissões. Esta
reunião de hoje serviria, pois, para debater à
exaustão o problema do parlamentarismo. Tenho
a impressão de que deveriamos cingir-nos a isso,
tendo em vista a preliminar sobre a qual V. Ex'
terá que falar até o dia 10 de maio, segundo as
informações do Relator da Comissão temática.
Assim, creio que não deveriamos discutir outros
assuntos a não ser este, que é fundamental, bási
co, da reunião de hoje.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Inclusive,
não estou propondo que se discuta outro assunto,
mas apenas dando uma explicação ao Deputado
Osvaldo Macedo, para, de certa forma, mostrar
que o que ele reivindica é o que nossa Subco
missão está fazendo: o retrospecto, a análise, o
debate, a critica, o exame das matérias em pauta.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Senador José Fogaça, perdoe-me, mas eu
queria informar-me sobre o que está ocorrendo
na Subcomissão do Poder Legislativo. O Sr. Presi
dente informou que já foram discutidas aqui a
questão da imunidade parlamentar e a questão
do quorum. Eu queria saber, fundamentalmente,
se já foidiscutido, por exemplo, o processo legisla
tivoda Comissão, o que me parece muito impÓr
tante para definir o regime e a questão do pro
cesso legislativo.

O SR.PRESIDENTE(BocayuvaCunha)-Não
discutimos isso. Até agora o que se discutiu aqui
nada tem a ver com a reunião de hoje. O que
discutimos - e não sofreu deliberação ainda 
em nada altera, nem como preliminar, as ques
tões propostas e para discussão nesta reunião.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Vou dizer por que apresento esta questão. To
dos tendemos a tomar uma posição em favor
do parlamentarismo ou do presidencialismo,
quando estou convencido de que a solução não
estaria em optar por um ou por outro, no mo
mento. Teríamos de partir para uma forma híbrí
da, montando uma estrutura administrativa,uma
estrutura política que nos encaminhasse, no futu
ro a médio prazo, ou brevemente, para um regiffie
parlamentarista.

Daí a importância de discutirmos isso, no con
junto. Eu, por exemplo, quando se discutir o pro
cesso legislativo, vou dizerque, em minha opinião,
é fundamental, num regime parlamentarista, exis
tirem partidos fortes, assim como o voto distrital.
Acho também fundamental que se modifique o
sistema de iniciativadas leis.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Se
V. Ex' me permite, devo dizer-lhe que já está en
trando no tema da nossa proposta. Eu lhe pediria
que, uma vez respondida sua questão de ordem,
acertássemos como vamos conduzir nossos tra
balhos.

Eu propus que cada Constituinte falasse du
rante três a cinco minutos, sem apartes, numa
primeira rodada, digamos, para, em seguida, pas
sarmos à discussão.

Proponho, então, que se inicie pelo Deputado
MiroTeixeira.

o SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA 
Agradeço a homenagem que o Presidente nos
presta, em função da geografia.
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Quanto ao sistema de Governo, imagino que
hoje não podemos pensar em chegar a uma con
clusão sobre parlamentarismo ou presidencialis
mo. Considerei muito útil esse debate conjunto,
para que pudéssemos começar a alinhavar nosso
pensamento. Agora, penso que é uma decisão
tão grave na vida nacional, tão importante, que
a ela não poderemos chegar num debate de ape
nas uma ou duas horas. Cada um de nós tem
sua preferência, o que imagina ser o melhor siste
ma de governo. Cada um de nós tem essa prefe
rência, por patriotismo, por achar que dessa ou
daquela maneira o País irá melhor, o povo irá
melhor, viverá melhor, as instituições serão mais
solidamente organizadas.

Não vejo possibilidade de sairmos de um presi
dencialismo imperial, como o que temos hoje
- e o temos hoje como tínhamos há muitos
anos - para um parlamentarismo puro. Penso
que estaríamos caminhando por uma linha que
produziriagraves riscos a médio prazo. O Ministro
Golbery do Couto e Silva, que não é um autor,
no meu entender, mas é muito citado, disse à
"Veja"que o Primeiro-Ministro no parlamentaris
mo seria o Dr. Ulysses Guimarães, o segundo
seria Mário Covas e o terceiro seria o "Urutu".
Eu penso que é uma caricatura. O urutu deve
ter sido engendrado em MinasGerais.Mas é claro
que aí a situação está caricaturada.

Agora, é claro também que nossa organização
partidária e o sistema eleitoral ainda não são os
ideais para a implantação do parlamentarismo
puro. E aí cairíamos na história do ovo e da gali
nha: o que surgiu primeiro? Ou seja, é o parlamen
tarismo que produz partidos fortes e organizados
ou são os partidos fortes e organizados, com tradi
ção ideológica, que podem conduzir a sociedade
a um nível de organização que conduza ao parla
mentarismo?

Confesso que não sei a resposta. Imagino que
o quadro pluripartidárioque temos - muito mais
paternalista, até, do que lógico, do que racional
- foi organizado, e se mantém do jeito que está,
para eventualmente resolver problemas de um
e de outro político que fundou um partido. Mas,
se este não obteve condições mínimas neces
sãrias para funcionar, continua a funcionar por
generosidade da lei, que, no entanto, não deve
ser generosa, deve ser correta. Então, mergulho
nessas reflexões quando começo a pensar sobre
parlsrnenterísmo ou presidencialismo.

Como imagino - e já disse isso aqui no início
das minhas considerações - que todos sempre
defendem, com muita convicção, aquilo que real
mente e sinceramente acreditam ser o melhor
para o País, acho que devemos também buscar
uma fórmula capaz de unir o maior número de
'Constituintes em tomo de uma proposta moder
na. Senão, a divisão acaba conduzindo à manu
tenção do status quo. Se nós, que pretendemos
modernizar, que pretendemos evoluirno sistema
de governo, ficarmos irremovíveisno nosso ponto
de vista,quer seja parlamentarista, quer seja presi
dencialista moderno com poderes fortes para o
Parlamento, teremos como resultado verque tudo
vai acabar permanecendo como está. Porque é
mais fácil, a inércia conduz a isso, e acaba perma
necendo o atual sistema de Governo.

Quanto à proposta - e aí peço a atenção dos
compaheiro - quero formalizá-Ia. Se deixásse
mos de discutiro que é um parlamentarismo mis-

to, o que é um presidencialismo híbrido,se deixás
semos...

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - De
putado MiroTeixeira,V. Ex" dispõe de um minuto
para sua conclusão.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Já
conclui, Sr. Presidente. Estou apenas formalizan
do a proposta.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) -Es
tou apenas colaborando com V.Ex".

O SR.CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA- Pois
não.

Que imaginássemos ~go uma fórmula co
mum: um Parlamento forte, um Parlamento capaz
de destituir Ministros, um Parlamento por onde
passasse a indicação dos Ministros. Não admito,
por exemplo, que exista a figura do Consultor
Geralda República, com esse título,e que o preen
chimento desse cargo se dê por nomeação do
Presidente da República. Está falando em nome
de que República?

Penso, portanto, que se não todos os Ministros,
se não todos aqueles titulares de cargos corres
pondentes, com status de Ministro, se não todos,
alguns, pelo menos, devem ter seus nomes sub
metidos à apreciação do Parlamento.

E ao Parlamento deve ser deferida, ainda a
competência de expressar voto de desconfiança.
Porque, muitas vezes, acompanhamos as mazelas
de um Ministroe ficamos limitados, aqui, aos nos
sos discursos, sendo cobrados pela opinião pú
blica.

Então, penso que avançaremos muito mais dis
cutindo essas questões concretas em tomo do
novo sistema de Governo - que pode aproveitar
alguns aspectos do parlamentarismo e outros do
presidencialismo - do que se ficarmos díscu-"
tindo em tese o que é melhor, se é o parlamen
tarismo ou se é o presidencialismo.

Éa proposta que, como preliminar, encaminho
à Mesa.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO sorro
- Permita-me, Sr. Presidente. Acho que vinte mi
nutos é muito para que todos falem. Sugeriria
que V. Ex> reduzisse o tempo.

O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Não
são vinte minutos, mas cinco.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO socrro
- Muito obrigado, Sr. Presidente.

<

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Gostaria de pedir aos Srs. Constituintes que não
considerassem a campainha como uma imperti
nência da Mesa. Trata-se apenas de um instru
mento auxiliar, a fim de que os ilustres Consti
tuintees tenham uma idéia de que seu tempo
se esgota.

Antes de conceder a palavra ao Constituinte
Osvaldo Macedo, eu a concederei ao Senador
José Fogaça, que deseja apresentar uma questão
de ordem.

O SR.REU\TOR (José Fogaça) - Desejo ape
nas pedir licença aos Srs. Constituintes e aos Srs.
Presidentes das duas Subcomissões, bem como
ao Sr. Relator da Subcomissão do Poder Legis
lativo,para me ausentar, em face de compromisso
da maior importância, que tem muito a ver tam
bém com a questão que estamos debatendo. Tra-

ta-se da reunião da Comissão ExecutivaNacional
do PMDB, que está discutindo, inclusive,proposta
que dizrespeito à questão do sistema de Governo.
Infelizmente, estou comprometido com essa reu
nião, dada minha qualidade de Líderno Senado.
Masjá soliciteià Taquigrafia que me forneça cópia
dos debates aqui travados.

Quero, ainda, ressaltar que as palavras do De
putado MiroTeixeiraforam extremamente impor
tantes, foram extremamente bem colocadas. Esse
trabalho que estamos fazendo é realmente o início
da implantação de um processo crítico e acho
que o que estamos fazendo é que nos vaiconduzir
à construção criativa de um sistema de governo
adequado ao Brasil. Está provado que cada país
cria seu próprio sistema.

Então, ao pedir desculpas aos companheiros
por ter de retirar-me, quero dizerque esta reunião
deve continuar nesta mesma linha, que entendo
da maior importância.

O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Não
há propriamente uma questão de ordem. Com
preendemos e lamentamos a ausência do nosso
ilustre Senador.

Com a palavra o Constituinte Osvaldo Macedo.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, acho que todos estamos de
acordo em que é impossível fazer uma mudança
radical, nesta hora, de presidencialismo para par
lamentarismo. Mas todos estamos igualmente de
acordo que devemos montar estruturas que nos
encaminhem para o parlamentarismo. Então,
concordo que não devamos abdicar da eleição
direta para Presidente da República. É um sonho
nacional, e dele o País não abre mão. Mas é tam
bém um sonho nacional o de que os poderes
não se concentrem excessivamente nas mãos do
Presidente da República, como estão concentra
dos hoje e como estiveram nos últimos anos.

Tenho uma idéia mais ou menos genérica so
bre a fórmula a ser proposta. Acho que, mesmo
nas Comissões, trabalha-se no Parlamento em
coletividade.E estou procurando ouvirmais para
apresentar uma proposta formal e concreta sobre
o assunto.

Acredito,Sr. Presidente, que desde já devemos
firmaralguns pontos: diminuir o excesso de pode
res do Executivo, impedir que o Executivo conti
nue legislando ou que alguns órgãos seus conti
nuem invadindo áreas privativas do Legislativo,
como, por exemplo, o Conselho Monetário Nacio
nal, que legisla com mais poder, com mais eficá
cia e com mais reflexos do que o próprio Con
gresso Nacional. Acho fundamental que fortale
çamos as comissões técnicas do Poder Legis
lativo e que elas passem a exercer funções que
hoje, por exemplo, o Conselho Monetário Nacio
nal exerce - ele, que é composto por pessoas
nomeadas pelo Presidente da República e teorí
camente representativas de categorias profissio
nais e econômicas. Até agora só fazem atas e
referendam o voto do Ministroda Fazenda. Ainda
agora considera-se uma vitória a indicação de
um representante dos trabalhadores para o Con
selho Monetário Nacional. Como se isso fosse
alterar alguma coisa! Não é a composição, mas
a estrutura que estã errada!

Acho também - e por isso desejava falar pe
rente a Subcomissão do Poder Legislativo- que
temos de pensar também no processo legislativo,
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para fortalecê-lo, e nos encaminharmos, num
tempo curto, para o parlamentarismo.

Por exemplo, acho que a iniciativa do projeto
de lei não pode caber ao Deputado, individual
mente. Um Deputado apresenta dez, Vinte, cín
qi.Ienta, quinhentos projetos de lei, e depois até
seu partido vota contra. E não se sabe o que
o partido pensa. Às vezes, até o autor vota contra
e, quando o partido chega ao Governo, não tem
qualquer proposta. O partido tem de ter uma pro
posta, um programa de organização da socie
dade. Acho, portanto, que, para fortalecer os parti
dos, só podemos admitir projetos de lei, no Parla
mento, por iniciativa dos partidos políticos ou de
parlamentar que discuta o assunto no âmbito de
seu partido, de acordo com o programa do seu
partido. E o partido, então, se comprometerá com
a proposta, com seu programa. Assim, quando
aquele partido chegarao governo, a Nação saberá
qual a organização para a sociedade que ele pro
põe. Esta é uma forma de se fortalecer o partido
poIitico através do processo legislativo.

Defendo também o voto distrital. Preferiria até
o voto distrital puro. Há quem entenda não ser
ele possível neste momento, mas acho que sem
voto distrital não teremos partidos fortes.

Defendo o voto distrital. Acho também que de
vemos ter o voto de desconfiança para Ministros
de Estado. Embora o cargo pertença ao Poder
Executivo, o Governo não é só Poder Executivo,
é também Poder Legislativo. E o Poder Legislativo
tem de partilhar de responsabilidades adminis
trativas, o que não tem ocorrido até agora. Esta
mos aqui, neste instante, por exemplo, discutindo
sobre sistema de governo e não sabemos quem
o Presidente vai ou não convocar para seu Minis
tério. Como se o Poder Executivo fosse um órgão
estanque, como se essa conta não fosse paga
por nós!

Estou expondo essas idéias para que possamos
pensar em conjunto. Ninguém tem ainda uma
idéia formalizada, sistematizada, e não seria ape
nas uma proposta minha que resultaria numa
aprovação geral. Acho, desta forma, que o debate
é conveniente.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - V.
Ex' tem um minuto para concluir.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Por isso pedi, no começo, para ouvir as propos
tas que já surgiram com relação ao Poder legis
lativo. Acredito que estamos no caminho certo,
acoplando as duas Comissões, porque até o fJJT1
do mês temos de ter um caminho, um rumo
definido. Parece-me que já há consenso. Mesmo
o Deputado Victor Faccioni - que está lançando
um livrohoje sobre parlamentarismo - reconhe
ce a inaplicabilidade do parlamentarismo imedia
tamente no Brasil. Aivem a questáo da defíníção,
a questão do rótulo. Hibridismo? Presidencialismo
híbrido ou parlamentarismo híbrido? Não importa
o título. Importa que se obtenha, com esse traba
lho, a modernização do Estado no Brasil. O Esta
do não pode continuar sendo arcaico, velho, ran
çoso, clientelesco e perigoso, como ainda é, hoje,
no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -Mui
to bem, Deputado Osvaldo Macedo.

Concedo a palavra ao Constituinte José Gue
des.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GUEDES - Sr.
Presidente, tenho acompanhado atentamente es
sa discussão nacional, que, temo, se deva princi
palmente ao momento que estamos vivendo, de
dificuldades para o Governo atual. Acredito que,
se o Presidente estivesse governando bem não
estaríamos discutindo forma de governo e talvez
permanecêssemos sob o regime presidencialista.
Daí eu acompanhar o raciocínio dos que me ante
cederam. Apesar de o nosso colega de Santa Ca
tarina ter argumentos fortíssimos em defesa do
Parlamentarismo, penso que a sociedade já se
pronunciou no passado sobre sua preferência.
Acho que temos de respeitar esse pronunciamen
to da sociedade. Se hoje fôssemos fazer nova
consulta, ela iria novamente optar por aquilo que
conhece: o presidencialismo. Penso que o que
temos de fazer é aperfeiçoar o que conhecemos.
Eu, particularmente, não me aprofundei nas teo
rias do parlamentarismo e, por isso, ao defender
o parlamentarismo, eu estaria defendendo algo
que não conheco e que a maior parte dos brasi
leiros também não conhece. O que devemos fa
zer, de fato, é fortificar esse poder que está atual
mente desprestigiado pela sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -Mui
to obrigado,-Constituinte José Guedes.

Concedo a palavra ao Constituinte Henrique
Córdova.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Sr. Presidente da Comissão do Poder Legis
lativo, nobres colegas, quer-me parecer que no
debate desta importante matéria revelamos sem
pre...

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Per
doe-me a interrupção. Seja bem-vindo, Senador
Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- ...estar ainda muito ligados a concepções, a
meu ver, arcaicas, ultrapassadas, tanto sobre a
divisão territorial quanto funcional do exercício
do poder em nosso País. Nos últimos tempos,
concluímos - e, parece-me, este pensamento
é unânime - que o atual sistema de governo
é totalmente inadequado para responder às ne
cessidades da sociedade brasileira, aos anseios
da sociedade, de participar não só da organização
do poder, mas das decisões do poder. Também
tem havido demasiada concentração de poder,
em duplo sentido. Primeiro, a União; depois, o
órgão da Presidência da República.

Ao implantarmos a República, instituímos um
sistema chamado de duplo federalismo, que con
sagrava exagerada autonomia para os Estados
federados, o que trouxe conseqüências de natu
reza política, econômica e social que repercutem
até os dias atuais: a política dos governadores,
a consolidação do comando oligárquico das uni
dades da Federação. Posteriormente evoluímos
para um federalismo chamado de cooperação
e, finalmente, chegamos ao de integração, que
equivale praticamente à abolição da federação
brasileira. Hoje temos exemplos claros e gritantes
dos dramas em que vivem as Unidades Federa
das. Asadministrações, afora as dos Estados mais
poderosos, apresentam-se como inviáveis, inca
pazes de atender os anseios das comunidades
locais e estaduais. Grande poder se enfeixa na
União e no Poder Executivo.

Hoje parece assente na doutrina constitucional
que pelo menos quatro funções podem ser dife
renciadas no exercício do poder: a função legisla
tiva, a administrativa, a jurisdicional e a função
de governo. Em todos os diplomas constitucio
nais modernos, onde temos buscado subsídios
para executar um trabalho responsável e sério,
verificamos que tal diferenciação é plenamente

• consagrada. A função administrativa não pode
ultrapassar o poder de polícia, de cuidar da ordem
e da segurança; não pode ultrapassar o trabalho
de integração das atividades sociais e econômi
cas, nem a prestação de serviços públicos.

A função de governo, por sua vez, tem sido
entendida como aquela diretiva de uma política
nacional que visa a dar unidade às ações do poder.

Quanto à função legislativa, não é exercida, so
bretudo do ponto de vista do seu conteúdo, do
ponto de vista material, apenas pelo Poder Legis
lativo. E nem pode sê-lo, em face da agilidade
com que são exigidas as ações, quer do governo,
quer da administração. Tanto o governo quanto
a administração expedem atos legislativos cujo
conteúdo material é exigido - são uma impo
sição da atualidade.

Por outro lado, o Poder Legislativo exerce fun
ções de Governo e até função administrativa, as
sim como o Poder Judiciário. Na sua tarefa de
interpretar as leis, mais e mais cria direito novo.

Logo, temos de estudar o sistema de governo
brasileiro, no meu modo de entender, tendo em
vista a Federação e uma distribuição funcional
do poder, de um modo mais moderno, mais atual
e, de uma vez por todas, banir das nossas mentes
aquele esquema da tripartição dos poderes e fun
damentando-nos apenas no exercicio do poder
de um ponto de vista rigidamente formal.

Sou convictamente a favor do sistema parla
mentar de governo, mas tenho visto, em todas
as Constituições que vigem na atualidade, siste
mas de governo terem as caracterfstícas do res
pectivo país. Portanto, não podemos pensar no
presidencialismo hoje existente no Brasil, nem
tampouco partir de uma concepção clássica de
parlamentarismo.

Dispenso um minuto do meu tempo, porque
acho que já falei demais. Reservo-me para a se
gunda fase, a dos debates.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -Mui
to obrigado, Constituinte Henrique Córdova.

Com a palavra o Constituinte Joaquim Bevi
lácqua.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - Sr. Presidente, embora não sendo mem
bro de nenhuma destas Subcomissões, apaixo
na-me o debate sobre o sistema de governo.
Acompanhei atentamente a argumentação dos
Constituintes Miro Teixeira, Osvaldo Macedo,
Henrique Córdova e José Guedes. Em cada uma
dessas manifestações pude colher subsídios mui
to importantes, e acredito que o mesmo ocorreu
com todos, aqui.

A observação do Constituinte Miro Teixeira, de
que vivemos um presidencialismo imperial, é ab
solutamente procedente. E, mais, Sr. Presidente,
é um presidencialismo imperial que poderia até,
apesar da hipertrofia da União, denunciada muito
bem pelo Constituinte Henrique Córdova, ter fun
cionado, como funcionou, do ponto de vista da
função administrativa, em alguns governos de ou-
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tros países, num regime forte. Mas, mesmo no
regime forte e autoritário em que vivíamos até
há pouco tempo, não funcionou o presidencia
lismo imperial. Muito menos funcionaria um regi
me democrático - como não está funcionando.
Então, parece-me que é consensual e seria "cho
ver no molhado" discutirmos se o sistema está
ou não está bom. Acho que há um consenso
interpartidário, no sentido de que o sistema não
é bom".

Lembro as palavras do ex-Senador Paulo Bros
sard, quando da reunião histórica em que discu
timos a reforma do Poder Judiciário. ;)izia S. Ex',
numa síntese perfeita, que votaria contra o projeto
simplesmente porque ele não era bom. Então,
sou contra esse sistema de governo porque ele
não é bom, não está funcionando. Este é, em
síntese, acredito, o consenso das elites políticas
do País e é também o que se ouve da opinião
pública, desde os meios empresariais até as repre
sentações de trabalhadores, do funcionalismo pú
blico etc.

Acho que o Constitumte Miro Teixeira foi muito
feliz em suas considerações.

No caso do Constituinte Henrique Córdova, S.
Ex' dissecou o problema. Estou com ele, sou par
lamentar~sta convicto desde a legislatura de 75,
quando tive a oportunidade de conviver com ou
tros parlamentaristas eminentes, como o Senador
Nelson Carneiro, como o saudoso Tancredo Ne
ves, como o hoje Prefeito de Juiz de Fora, Tarcísio
Delgado, e tantos outros companheiros, embora
na época não houvesse clima para se discutir
isto que estamos discutindo hoje, que é da mais
alta importância.

E é preciso ver a lição de Raul PilIa. Tive a
ventura de estudar e analisar os Anais da Consti
tuinte de 1946; ali sente-se a presença marcante
do Senador Nelson Carneiro, relator de várias
emendas e autor de sub emenda, aliás, aprovada
depois de 52. Houve a subemenda Fernando Fer
rarí, que era para viger em 56, mas veio a novem
brada de 55, e não foi possível. Chamar-se um
sistema de parlamentarismo, ou regime dualista,
ou presidencialismo congressual, isto é um pro
blema semântico. A verdade é que temos de mu
dar estruturalmente essas funções.

A hipertrofia da União e do Executivo, muito
bem colocada pelo Constituinte Henrique Córdo
va, é uma realidade. Temos de mudar isso.

Estou, ainda, de acordo com o Constituinte Os
valdo Macedo, no que se refere ao fortalecimento
das comissões técnicas, independentemente do
sistema de governo que se venha a adotar. Não
faz sentido a política monetária e a política credi
tícia do País serem estabelecidas através de atas
feitas por telefone, quando aqui, no Congresso,
há pessoas competentes, parlamentares da mais
alta qualificação, eleitos pelo povo, militando em
comissões técnicas tanto da Câmara como do
Senado, e que ficam limitados, no caso do Sena
do, por exemplo, a aprovar limites de endivida
mento dos Municípios, conforme dispõe o art.
42, inciso VI, da Constituição vigente, ou, então,
a autorizar o endividamento externo, nos termos
do art. 42, inciso IV.

Acho isso muito pouco em termos de controle
do Poder Executivo, um monstro, um Moloch ten
tacular, sobre o qual não temos sequer condição
de controle. Aliás,o Constituinte Mauro Benevides

foi autor de um projeto que, se não me engano,
regulamenta o art. 45 da Constituição.

O Congresso não tem, em função da sistemá
tica vigente - embora disponha de um corpo
técnico altamente qualificado e de um corpo bu
rocrático bom, concursado, tanto no Senado co
mo na Câmara - condições de, na prática, execu
tar a fiscalização feita por um órgão auxiliar do
Poder Legislativo, o Tribunal de Contas, que, in
clusive, não tem poder de decisão. Tanto é verda
de que, quando examina as contas de um muni
cípio, por exemplo, pode rejeitá-Ias e a Câmara
Municipal, o poder político, pode aprová-Ias e vice
versa. Só que, no caso, há necessidade do quo
rum de dois terços.

Para concluir, Sr. Presidente, desejo dizer que
concordo em gênero, número e grau com aquilo
que foi dito. Apenas, com relação ao voto distrital,
que o Constituinte Osvaldo Macedo preferiria pu
ro, acho que a realidade brasileira está a exigir
o voto distrital misto. Pelo menos 70% dos mem
bros da Câmara, acredito eu, ou pelo menos 2/3,
tiveram votação por distrito - foi assim no Estado
de São Paulo e acredito que em outros Estados
também. Então, há essa tendência. É claro que
existem as grandes figuras, é claro que existem
os partidos marcadamente ideológicos. Não po
demos prejudicar a participação desses partidos.
O voto distrital puro impediria uma participação
plena, enquanto o voto distrital misto favoreceria
as minorias.

Para concluir, eu me permitiria discordar do
Constituinte José Guedes - data venia - quando
S. Ex' relembra o plebiscito de 61. Sabemos que
a aceitação do parlamentarismo, na época do Pre
sidente João Goulart, foi uma imposição, uma
condição imposta por determinados chefes mili
tares. No caso, o que houve foi uma saída parla
mentarista, porque ungida e gerada no seio do
Congresso, para se evitar a crise e a convulsão
social. O Presidente a aceitou e, logo depois, evi
dentemente, com a força que lhe dava ainda o
regime, fez o plebiscito.

Não vou citar o plebiscito, mas quero citar a
pesquisa da "Folha de S. Paulo" desta semana,
que mostra que mais de 50% dos paulistanos
são favoráveis ao parlamentarismo, na medida
em que conheçam os enunciados básicos do par
lamentarismo.

Encerrando, Sr. Presidente, quero ressaltar ape
nas alguns nomes de pessoas que eram presiden
cialistas convictos e que se transformaram, atra
vés de testemunhos maravilhosos que constam
dos Anais desta Casa, em parlamentaristas con
victos: A1iomar Baleeiro, Afonso Arinos, Agame
non Magalhães, Ulysses Guimarães - S. Ex',em
bora agora tenha revertido seu ponto de vista,
tem um discurso belíssimo pronunciado por oca
sião da discussão do Ato Adicional de 1961 e
que mostra sua posição - entre outros. Acho
que isso bastaria.

Gostaria, ao concluir estas considerações, de
prestar uma homenagem ao grande Senador Nel
son Carneiro, autor de uma proposta parlamen
tarista e que se encontra presente. Modestamente,
devo dizer que apresentei também a minha, que
virá ao exame das Subcomissões. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -Mui
to obrigado, Constituinte Joaquim Bevilácqua.
Perdoe-me o Constituinte Gumercindo Melho-

rnem, que, pela ordem geográfica, seria o ante
cessor do Deputado Joaquim Bevilácqua.

Com a palavra o Constituinte Gumercindo Mi
lhomem.

O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDOMILHO
MEM - Quero, antes de mais nada, pedir descul
pas aos colegas pelo atraso. Embora seja mem
bro efetivo da Subcomissão do Poder Executivo,
sou também membro da Comissão de Educação.
Hoje estávamos em uma atividade muito impor
tante naquela Comissão, razão pela qual não pude
acompanhar as intervenções já feitas aqui a res
peito do tema.

Gostaria também de emitir algumas opiniões.
E é possível, até, que eu diga algo que cause
bastante polêmica. Tenho consciência disso

Antes de mais nada, não partilho da opinião,
aqui emitida por várias pessoas a quem respeito
muito, de que a Constituição que estamos elabo
rando deve ser elaborada de tal forma que ultra
passe o século. Não partilho desse ponto de vista,
de que devemos elaborar aqui uma Constituição
duradoura, porque a sociedade brasileira num
processo de efervescência social que deverá levar,
acredito - e espero que assim seja - à supera
ção do nosso trabalho o mais rapidamente possí
vel. Quer dizer, vejo o nosso trabalho, aqui, mar
cado por uma conjuntura política de mudanças,
e considero que devemos entendê-lo desta ma
neira. Não tenho, pois, a pretensão de, com minha
modesta contribuição, estar realizando um traba
lho definitivo, ainda que ele possa durar décadas.
Não penso desta maneira.

Por outro lado, essas minhas considerações de
ordem conjuntural me fazem levar em conta tam
bém o fato de que este Congresso padece, infeliz
mente de falta de representatividade social e polí
tica - é do conhecimento de todos nós a taxa
elevadíssima de votos em branco apurados nas
eleições de novembro - para elaborarmos um
projeto político da magnitude de uma Constitui
ção.

Apesar de tudo, eu me considero muito satis
feito pelo fato de - não obstante possa haver
diferença de objetivos, conforme mencionou o
Constituinte Joaquim Bevilacqua - grande maio
ria dos Constituintes ser favorável a mudanças
no que dizrespeito ao sístemade governo. Ontem,
aliás, participamos de uma discussão em que se
tentava dar nomes ao que viria a ser o produto
dessas mudanças.

Não sei exatamente quais seriam essas muda
naças, mas entendo que há uma necessidade de
mudar, reconhecida no Judiciário, quanto à sua
democratização; há uma necessidade de mudan
ças no Legislativo, especialmente no que diz res
peito a suas prerrogativas, especialmente em ter
mos da iniciativa de legislar em assuntos de im
portância fundamental, como o são os de ordem
econômica. E, especialmente, há um questiona
mento muito permanente, muito presente, com
relação ao que tem representado o Executivo ao
longo de nossa História. O Executivo tem sido,
na verdade, uma ditadura, não apenas em relação
aos outros Poderes, mas todo o País. Mesmo nos
períodos de maior abertura, de maior democracia,
tem havido uma hipertrofia bastante acentuada
do Executivo. Portanto, acho de fundamental im
portância encontrarmos formas de controle sobre
o Executivo, a partir de mudanças nas outras esfe
ras de poder.
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Agora, também por um posicionamento con

juntural, hoje eu não advogaria a mudança para
o sistema parlamentarista. Não em decorrência
das inúmeras razões já apontadas aqui - e que
acho que são de peso - mas, especificamente,
de uma que considero fundamental.

Há necessidade de uma mobilização nacional,
a mais ampla possível, para o enfrentamento das
gravíssimas tarefas nas quais temos de nos debru
çar para encontrar alternativas e caminhos. Ape
nas com uma grande mobilização nacional pode
mos enfrentar problemas como, por exemplo, o
de metade da população do Brasilviverem condi
ções de miséria, problemas como o analfabetis
mo, "aquestão da fome. A continuarem sem solu
ção, tais problemas nos impedirão de dar passos
significativos para igualmente enfrentarmos a
grande tarefa de atingimento do progresso social,
em que se empenha a humanidade como um
todo - acho, inclusive, que o Brasil teria condi
ções de se colocar como ponta de lança desse
processo de transformações.

Concluindo, Sr. Presidente, eu diria que um pro
cesso eleitoral pleno, com eleição para Presidente
da República, em que pudessem inserir-se proje
tos de transformação social, projetos políticos
acabados, programas para a sociedade, resolveria
tudo. Há um projeto de eleição para Presidente
da República. Que seja, porém, para eleger um
Presidente que realmente tenha poder, e não tra
zer para o Congresso, para um plenário que pade
ce de várias mazelas, às quais já me referi,o poder
de defmirplanos políticos e a execução do progra
ma necessário à transformação da realidade na
cional no Brasil.

Estas, as razões de ordem conjuntural que con
sidero de fundamental importância e que devería
mos pesar, medir, nas nossas definições. Obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - A
Mesa agradece ao Constituinte Gumercindo Mi
lhomem.

Queria, mais uma vez, explicar aos que chega
ram depois de iniciada a sessão que não devem
considerar a campainha como impertinência e,
sim, como colaboração, para que os colegas sai
bam qual é sua medida de tempo.

Senador LuizViana, chegou sua vez de expres
sar sua opinião.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA-Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, incialmente queria dizer
que é uma idéia feliz esta, de reunir aqui as duas
Subcomissões. Eu não sabia que assim seria, e
hoje de manhã eu pensava nisso, porque real
mente será muito difícilcada uma trabalhar sem
saber o que a outra, pelo menos, está inclinada
a fazer. Esta, a primeira observação.

A segunda observação refere-se ao que disse
o Constituinte Gumercindo Milhomem. Eu me
permito pedir a S. Ex' que seja menos cético.
S. Ex' pensa que vamos fazer uma Constituição
que não sei se é para um, dois, três ou quatro
anos, quando realmente devemos e podemos até
imaginar e desejar fazer uma Constituição dura
doura. Uma Carta duradoura é, sem dúvida, uma
Carta flexível. Por que a Constituição americana
tem duzentos anos? Talveza Constituição vigente
hoje naquele país tenha muito pouco a ver com
a da Filadélfia. Foi-se adaptando, foi sendo trans
formada e interpretada pelos Tribunais, pelo pró-

pno Congresso e. por isso, tem sobrevivido ao
longo de duzentos anos.

De forma que a primeira coisa que temos que
fazer. realmente, e-urna Constituição flexível. O
País não vai parar. Suas idéias, suas aspirações
políticas, sociais e econômicas vão continuar evo
luindo. Se a Constituição for rígida, ela quebrará
esse impacto, esse impulso social, que vai ser
incontido e irá exigir uma nova Constituição.

Então, como desejo uma Constituição flexível,
sou menos pessimista do que o Constituinte Gu
mercindo Milhomem. Acho que podemos real
menteelaborar uma Certaduradoura. Recl-rnpnt~.
não podemos prever se ela vai durar meio século,
um ou dois séculos, mas ao que devemos aspirar
é fazer uma Constituição duradoura, uma vez que
aqui, apesar de todas as deficiências - que tam
bém acho exageradamente apontadas - a Cons
tituinte é representativa. Naturalmente terá falhas,
mas em um sistema democrático como o nosso,
qualquer outra teria também suas falhas. Isso será
inevitável.

Quando se elegeu a Constituinte, foi dito que
havia muito mandato comprado, que havia gran
de influência econômica. Isso foi muito repetido.
Ao chegar aqui, o que senti - pode ser até que
não seja exato, pois, naturalmente, só no desdo
bramento das votações se poderá constatar isso
- é que a Constituinte nada tem de conservadora.
Se há marca que até agora eu não identifiquei
na Constituinte é a conservadora. Certamente, a
Constituinte poderá ir mais para a esquerda, me
nos para a esquerda, ser mais progressista. Isso
aí está em branco. Naturalmente, só com o desdo
bramento dos trabalhos, com as votações, é que
vamos ter uma idéia mais nítida. Agora, o que
se sente no plenário, nas comissões, nas discus
sões, é que há uma tendência, há uma idéia, há
um desejo de fazer uma Constituição progressista,
adaptada ao nosso tempo e às aspirações do po
vo.

Quanto a regime, sou parlamentarista. Sei que
teremos, se for possível, de fazer um parlamen
tarismo atenuado, ou um presidencialismo ate
nuado - não sei bem como será. O grande aliado
que temos hoje é o Presidente Samey, porque,
se quiséssemos um govemo que mostrasse que
o presidencialismo não serve, nada há de mais
eloqúente do que o atual Ministério. Houve uma
eleição, o partido ganhou amplamente, e não se
mudou nada de 15 de novembro até hoje. Não
saiu Ministro, não saiu nada. Então, o regime é
baseado no voto, o regime democrático é a ~

pressão do voto, e o governo tem que exprimir
isso. Não quero ser exagerado como Bajheto que
dizia que o regime parlamentarista marcava os
minutos da opinião. Este não está marcando nem
os anos, quanto mais os minutos. Já se passaram
cinco meses das eleições, e resultado, conse
quência ou desdobramento do fato eleitoral não
há. A saída de um Ministro, resultado de eleição,
não agrava ninguém, nem diminui nada. Xerxes
ganhou a guerra. Em seguida houve uma eleição,
ele a perdeu e entregou o govemo, no dia seguin
te, a Átila. Não ficou diminuído, nem magoado.
Depois ele voltou ao govemo como Primeiro-Mi
nistro.

Este é o jogo democrático. Quem perde a elei
ção, entrega o poder. Aqui todos os Ministrosper
deram a eleição e nada entregaram. Já tivemos
aqui, no Brasil, um Ministério que foi um jardim-

de-infância. Houve outro que foi o "dos velhos",
c do Marquês de Olinda. E, assim, vários Minis
ierios tiveram designações. Este, se tivermos uma
designação a dar, é a de Ministério dos "derrota
dos". O Chefe da Casa Civil é derrotado, o Ministro
da Educação é derrotado, o Ministro Aureliano
Chaves é derrotado, o Ministro Antônio Carlos
é derrotado. E de nada adiantou.

Esses, os motivos que me animam a fazer com
que os Srs. Constituintes compreendam que, para
que a democracia realmente tenha um sentido,
é necessário implantarmos um regime parlamen
tarista.

Era isso, Sr. Presidente.

O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Mui
to obrigado, Constituinte LuizVianna.

Pediria licença aos Constituintes Jutahy Maga
lhães e Humberto Souto para ceder sua vez ao
Senador Nelson Carneiro, que nos pede prefe
rência para falar, já que tem um compromisso
inadiável. Então, se os dois colegas citados estive
rem de acordo, concederei a palavra ao Consti
tuinte Nelson Carneiro. (Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
-Agradeço aos eminentes colegas que me cede
ram a vez. Realmente, vim aqui para ouvir, e fui
surpreendido com a possibilidade de dizer algu
mas palavras,que já foram antecipadas pelos co
legas que ocuparam antes este microfone, e a
que deu relevo a palavra do nosso eminente com
panheiro Senador LuizVianna.

Como responsável, em grande parte, pelo Ato
Adicional de 1961, quero invocar aqui o depoi
mento do próprio Presidente desta Subcomissão,
o Deputado Bocayuva Cunha, porque aquela foi
uma solução encontrada e teve de contar - isto
é que é o aspecto principal - com o apoio da
maioria presidencialista do Congresso de então.

Naquele tempo, a emenda constitucional só
poderia ser votada em dois anos sucessivos 
cada votação em um ano. TIVemosde modificar
a Constltuíçáo para permitir que a emenda fosse
votada no mesmo ano e, praticamente, na mesma
hora. Era preciso vencer a grande corrente presi
dencialista que havia no Congresso e que tinha
como líder, naquele tempo, o nosso saudoso
companheiro Munhoz da Rocha. Para conseguir
isso, também era preciso vencer os que sonha
vam com o restabelecimento da presidência com
Juscelino Kubitschek. Era outra corrente que tam
bém se opunha ao parlamentarismo.

Tudo isso, e a soma de outros fatores que a
falta de tempo não me permite agora explicar
mostram que aquela foi uma solução de transa
ção. Infelizmente, o Presidente João Goulart não
compreendeu isso, porque no discurso que fez
ao assumir o Governo, ele próprio falou no plebis
cito, quando o plebiscito, pela emenda constítu
cíonal, somente seria realizado seis meses antes
do fim do seu Governo. Ao conseguir a aprovação
do plebiscito, ele precipitou o fim do seu Governo,
quando já havia na Câmara uma emenda parla
mentarista corrigindo os erros daquela iniciativa,
de autoria do saudoso Senador Nestor Duarte
- que, para nossa honra, tem um neto membro
desta Constituinte - e de minha modesta autoria.

Mas quero refutar aqui, rapidamente - e apro
veito para convidar todos a comparecerem hoje,
às cinco horas, à distribuição, pela Frente Parla-
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mentarista, dos Anais dos debates travados sobre
a matéria - os três grandes argumentos que
se levantam contra o parlamentarismo. Primeiro,
o de que não há partidos fortes e o parlamen
tarismo exige isso.

Ora, não há partidos fortes exatamente porque
estamos no presidencialismo. No dia em que ti
vermos um parlamentarismo, o partido é que vai
ao poder e, para isso, é preciso que haja o voto
distrital- e acompanho aqui o nobre Deputado
Henrique Córdova, quando sustenta que o voto
distritaldeve ser misto, inclusivepara acabar com
a influênciado dinheiro, dos poderosos, que todos
sentimos na última eleição - e a fidelidade parti
dária. Não é possível que no Parlamentarismo
um partido suba e haja adversão, para ocorrer
como no Império, onde um liberal parecia muito
com um conservador.

Há falta de uma carreira administrativa no regi
me presidencialista. Por quê? Porque quando se
muda um Presidente da República, muda-se toda
estrutura administrativa do País, desde o contínuo
até o chefe do SNI. Então, muda-se tudo. No
parlamentarismo, essa carreira se estrutura natu
ralmente. Vejam o exemplo da Itália, onde tem
ocorrido uma sucessão de gabinetes que não lo
graram aprovação, sem que, no entanto, tenha
havido demissão. Isso só pode resultar de um
regime que propicie uma carreira admimstrativa
- o que se tenta fazer no Brasil e não se faz.

O terceiro argumento é que só no parlamen
tarismo o Congresso tem força. A melhor prova
é o que vemos hoje. Há trinta anos, clamávamos
contra o fim das prerrogativas legislativas. Era
preciso aumentá-Ias. Hoje, não temos prerroga
tivas.Só há um legislador neste País: o Presidente
da República.Só ele pode enviarprojetos ao Sena
do e à Cãmara para que sejam votados.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- E ainda faz decretos-leis. Se o Presidente não
mandar um projeto sobre o inquilinato, o Con
gresso Nacional, com quinhentos e cinqüenta e
nove representantes, não poderá mudar uma só
palavra da lei existente. Isso mostra que nós, que
tanto lutamos pelas prerrogativas, nenhuma te
mos hoje, a não ser a de votar a Constituição,
já que o único legislador brasileiro, o dono de
todas as prerrogativas legislativas, é o Presidente
da República, o Chefe do Poder Executivo.

Lamento que tenha de atender a um compro
misso, ao meio-dia, com o Ministro da Cultura
e não possa fazeroutras considerações. Também
não quero abusar da paciência dos ilustres cole
gas, tanto mais quando sou apenas um assistente
que aqui veio aplaudir a união das Subcomissões
do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Como
bem acentuou o Constituinte Luiz Vianna, não
era possível que caminhassem separadas. Uma
está inteiramente ligada à outra, são irmãs siame
sas e devem ter, portanto, o mesmo pensamento.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - V.
Ex' está permanentemente convidado, sempre
que as duas Subcomissões se reunirem para de
bates.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sr. Presidente, acrescente-se que S. Ex' não
é só um visitante, mas um ilustre visitante.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Já
foi dito no início.

Com a palavrao ConstituinteJutahyMagalhães.

O SR. CONSTITUINTE JUTAHY MAGALHÃES
- Sr. Presidente, V. Ex' me colocou em uma
situação muito difícil, pois fiqueientre dois ilustres
baianos, dois ilustres Senadores, o que me impos
sibilitadizer algo que tenha importância.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - A
culpa é da geografia da Mesa, não do Presidente.

O SR. CONSTITUINTE JUTAHY MAGALHÃES
- Falaram o Senador Nelson Carneiro, pelo Rio
de Janeiro, baiano Ilustre, de grandes méritos,
e o Senador LuizVianna, nosso companheiro de
partido, de Estado e com vinculações afetivas
muito profundas conosco.

Quando cheguei a esta Constituinte,minha pri
meira e única preocupação era a de ler sobre
cada artigo que iríamos redigir, com a visão de
que o objetivomaior que nós, Constituintes, deve
mos ter, é o de elaborar uma Constituição que
possa gerar um regime estável e democrático.
Para isso, temos de adaptar a realidade e a cultura
do nosso povo à lei que será feita, a Lei Maior.
Não podemos dissociar a realidade do que vamos
escrever.

Tenho exemplos simples para ilustrar as gran
des coisas que procuramos fazer. Quase todos
nós, aqui, já fizemos parte de associações de bair
ros, e, para tanto, tivemos de discutir a compo
sição do conselho: quem será o Presidente, o
Vice-Presidentee o 1°-Secretário.E jamais encon
trei alguém que não quisesse ser presidente. To
dos os querem, porque a formação cultural do
nosso povo leva a crer que quem manda é o
presidente. Esta é a visão de nossa população.

Tivemos o maior movimento cívico e popular
de nossa Históriarecente, com a mobilização para
eleições diretas para a Presidência da República.
É óbvio que será muito difícil não termos um
Presidente eleito pelo voto direto, pelo sufrágio
universal e secreto, como direito garantido na no
va Constituição.

Esta é a minha visão: temos de assegurar elei
ções diretas para Presidente da República.Conse
qüentemente, temos a noção de que o parlamen
tarismo, na sua forma clássica, está praticamente
superado. O parlamentarismo puro,' dentro da
realidade política brasileira, causaria frustração
em milhões e milhões de brasileiros que foram
às ruas pedir eleições diretas para Presidente da
República.

Esta, portanto, é a posição inicial que adoto:
temos de ter eleições diretas para Presidente da
República.

Nossa HIstóriatambém demonstra que o presi
dencialismo, da forma como vem sendo adotado
ao longo dos anos, é um presidencialismo impe
rial. O Presidente pode tudo: faz orçamento, de
creto-lei - pode utilizar, muitas vezes, a forma
de projeto legislativo, mas fazo decreto-lei.Ajusti
ficativa é de que as mutações da sociedade, hoje,
são tão dinâmicas que precisam do decreto-lei
como instrumento a ser utilizadoem determina
das situações. Concordo. Posso dizer, até, que
é uma aberração. Concordo em que algumas ve
zes o decreto-lei deva ser acionado. Mas temos
de ter cuidado e especificar em que casos ele
pode ser acionado. Defendo a tese de que o decre
to-leiseja restritivoao máximo, com prazo delimi
tado, como na Itália. O Presidente da República

pode enviaro decreto-lei, mas há um prazo exiguo
para sua aprovação. O não comparecimento, en
tão, não poderia representar a aprovação, mas,
sim, a rejeição.

Então, temos de ter votos para aprová-los. Essa
é outra questão. Há um consenso, hoje, nas con
versas que estamos tendo. Por isso, foram muito
importantes as decisões de ontem e de hoje. A
de ontem, porque não podíamos ter uma decisão
preliminar sobre a questão do tipo de regime de
governo que iremos adotar e sobre a questão
do prazo do mandato presidencial sem termos
essa discussão. A de hoje, pelo fato de realizarmos
a comissão em conjunto.

Endosso as palavras do Senador Luiz Vianna
e do Deputado Gumercindo Milhomem: precisa
mos elaborar uma Constituição duradoura. Esta,
a visão que a sociedade deseja de nós. Para isso,
ela tem de ser curta. Temos o exemplo da Consti·
tuição americana. E podemos remontar a dois
mil anos, à época dos Dez Mandamentos. Não
mudaram os DezMandamentos porque eram sin
téticos.

Basicamente, eram estas as minhas conside
rações. Defendo o presidencialismo ou o parla
mentarismo híbrido, com eleições diretas para
Presidente da República. Estou na Subcomissão
do Poder Executivo para enfraquecer o Poder do
Executivo e fortalecer os demais Poderes.

O SR.PRESIDENTE (BocayuvaCunha) -Mui
to obrigado, Constituinte Jutahy Magalhães.

Com a palavra o ilustre ex-Vice-Presidente
Humberto Souto.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sr. Presidente, tenho a impressão de que o
objetivode todo parlamentar, e até de todo brasi
leiro, é o mesmo. O que me preocupa não é
o parlamentarismo ou o presidencialismo. Não
podemos fazer um regime aberto, democrático,
transparente sem que o povo participe das deci
sões. E está demonstrado que no presidencia
lismo não vamos encontrar isso. Não há partici
pação do povo nas decisões do regime presiden
cialista, principalmente clássico, como o nosso.

Esta, a minha primeira posição. Temos de bus
car uma solução em que o povo participe, ou
seja, que o Brasil seja, no seu governo, na sua
administração, o Brasilreal,que se consiga buscar
o pensamento e o sentimento da Nação, o que
deseja o homem que elegeu o parlamentar, a
legítima representação do seu pensamento. Que
isso seja transferido para o Governo, para que
dele venham as decisões. E isso não se consegue
no presidencialismo.

São firulas, em busca da legitimidade cultural
da argumentação, para valorizarnossas decisões.
Daí citarem Montesquieu, Tocqueville, Benjamin
Constant, etc. Acho que essas coisas nada têm
com o Brasil real nem com a época contempo
rânea. São coisas completamente distantes. O
Brasil a que se referiu Benjamin Constant é com
pletamente diferente.E quando o próprio Tocque
ville foi aos Estados Unidos buscar o presiden
cialismo congressual, o Brasil também era dife
rente - nada tem a ver uma coisa com a outra.
O Brasil de hoje é, como disse o colega Jutahy
Magalhães, o da associação de bairros, que busca
a participação do Governo nos seus anseios, é
o Brasilda comuniadade eclesial de base, procu
rando transferirpara o Governo o ônus da miséria,
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da pobreza, do desnível, da descompensação dos
vários brasis que existem no Brasil. Devemosen
contrar uma fórmula de transferir isso à Admi
nistração.

Dizia V. Ex', naquela reunião da Comissão Te
mática, que o que se precisava fazer, no Brasil,
era cumprir as leis. Era necessário um regime
que fizesse cumprir as leis. Eu iria falar depois
- devido ao adiantado da hora, não quis usar
da palavra - para dizer que o aspecto típico do
presidencialismo é este: não há responsabilidade.
V.Ex"perguntou: seria o presidenste da Petrobrás?
Doutrinariamente, a responsabilidade no presi
dencialismo é do presidente, e é por isso que
não se cumpri a lei e nada se faz.

É preciso buscar, portanto, uma fórmula polí
tica e jurídica, a fim de que o povo participe das
decisões nacionais. E isto não é possível no presi
dencialismo.

Não tenho, doutrinariamenste, formação parla
mentar ou presidencialista. Sou um homem da
atualiadade, contemporâneo. Assim, quero trans
ferir essa ansiedade para o momento real. Não
conseguiremos transformar nosso sistema de go
verno em parlamentarismo, por uma razão muito
simples: o presidencialismo, num regime como
o nosso, cria tantos privilégios, alimenta tanto as
corrupções, o burocrata investe-se de tanto poder,
que não é possível, dada a subalternidade da so
ciedade ao Poder Executivo, mudar alguma coisa.

A propósito, Sr. Presidente, peço licença para
contar um fato.

Minha região vive um problema de seca calami
tosa - houve apenas trezentos a quatrocentos
milimetros de chuva este ano. O Presidente anun
ciou uma série de medidas, com banda de música
e televisão à frente, para solucionar todos os pro
blemas: financiamento de nove mil e seiscentos
cruzados para os pequenos produtores e de nove
centos mil cruzados para os médios e grandes
produtores, para comprarem ração e milho. Já
se passaram dois meses e o dinheiro não chega.
E as pessoas estão sufocadas. O Banco do Brasil
informou que o dinheiro acabou. Então, não se
tem a quem apelar. É uma metira, uma irrespon
sabilidade completa. E não há como apurar isso.

Já imaginaram V. Ex's se estivéssemos num
regime em que um Ministro tivesse de prestar
contas? O Ministro que se comprometeu com
a Nação, que foi à televisão e disse tanta coisa,
teria de vir ao Congresso, e os parlamentares te
riam como desafiá-lo, como desmoralizá-lo à vista
de todos: "V.Ex"é um mentiroso, porque prome
teu isso, falou isso à Nação, e não é verdade
por isso, isso e isso."

No nosso caso, o que é que os 'parlamentares
vão dizer à Nação? Nada. Ninguém é responsável
por nada.

Temos de buscar uma fórmula de represen
tação popular. E não há isso no parlamentarismo.

Concluindo, Sr. Presidente, eu me permito dis
cordar, pois me parece um abuso, daqueles que
pregam apenas o fortalecimento do Poder Legis
Iativo como forma de pesos e contrapesos para
solucionar os problemas. Isso é balela, é brinca
deira. Em todo País do Terceiro Mundo, como
o Brasil, com a nossa formação presidencialista
- que pode ser descrita neste momento a partir
das próprias presidências mais insignificantes
deste País - ninguém abre mão dos seus pode-

• res. O Presidente da República, sempre que o

Poder Le.liIi:iIativo se fortalece, ele contesta, morre,
é demitido ou deposto pelas Forças Armadas ou
populares. Isto porque não há formação política.
Há um confronto. É um contra-senso, parece-me,
mas é o que ocorre. Fortaleçam o Poder Legis
lativo, e ele irá cobrar, exigir, transferir. A Presi
dência tem tantos privilégios, tanta força, tanto
poder, que destitui o Poder Legislativo, destitui
a sociedade através da força.

Então, não há, peso e contrapeso em Pais sub
desenvolvido ou em vias de desenvoMmento para
solucionar o problema político da representação.
Isto é brincadeira. O que se precisa fazer é diminuir
o poder, com a possibilidade de queda e demissão
do Governo. N, sim. Agora, a questão é como
fazer isso, a fim de não cairmos na irresponsa
bilidade de ter trinta gabinetes por ano, como
aconteceu na França e na Itália.

É uma fórmula a'ser buscada. Tenho a impres
são de que o Deputado MiroTeixeira tem absoluta
razão na sua proposta inicial, nQ sentido de bus
carmos uma fórmula para que isso aconteça. Mas
temos de avançar, de ousar e de encontrar isto
agora nesta oportunidade, enquanto a Constituin
te é soberana. Será agora ou nunca. Do contrário,
permaneceremos uma repúbliqueta sul-america
na, subjulgados ao império dos presidentes da
república, que têm sempre ao seu lado o poder
econômico, as multinacionais, os tecnoburocra
tas e - porque não dizer?- os próprios militares,
que não querem dividiro poder nos países subde
senvolvidos, e com um arcabouço, uma estrutura
político-jurídica de todos conhecidos e que impe
dem esta modificação e esta participação, tão ne
cessárias no atual momento brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Manoel
Ribeiro.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL RIBEIRO
Sr. Presidente, de tudo que ouvimos aqui, dos
parlamentares, representantes de diversas regiões
do nosso País, parece-me que nem o parlamen
tarismo pode ser aplicado diretamente, na sua
plenitude, nem podemos viver no atual sistema
presidencialista, como classificado pelo nosso
companheiro MiroTeixeira. A atual situação brasi
leira necessita urgentemente de uma forma pró
pria de governo.

Associo-me, pois, à proposta feita inicialmente
pelo companheiro Miro Teixeira, ou seja, de que
não adiantará, para nosso País, modificar o siste
ma presidencialista, transformando-o num siste
ma parlamentarista. Isto porque, apesar do que
disse o Constituinte Joaquim Bevilacqua, de que
as pesquisas em São Paulo mostram que a maio
ria da população paulista sabe bem o que é o
parlamentarismo, posso garantir-lhes que o Nor
te, se fôssemos realizar um plebiscito, verifica
riamos que ninguém sabe o que é o sistema parla
mentarista. Se perguntássemos aos nordestinos
como seria a organização dos Estados e Municí
pios no sistema parlamentarista, ou se seria im
plantado apenas o Governo Federal, não sabe
riam responder.

Todos estamos de acordo, no sentido de que
o atual sistema não funciona. Há um consenso,
aqui entre todos nós, que representamos as diver
sas regiões do País. Isto significa que o sistema
não serve para o Sul, para o Norte, para o Leste,

para o Oeste. Parece-me, então, que devemos
buscar o que falou o companheiro Miro Teixeira,
um sistema de governo próprio para o nosso País,
em que aspectos do sistema presidencialista terão
de continuar e outros, do sistema parlamentarista,
deverão ser admitidos.

Gostaria, desta forma, que o Presidente colo
casse em votação a proposta do Deputado Miro
Teixeira.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Érico
Pegoraro.

O SR. CONSTITUINTE ÉRICO PEGORARO
Desejo, antes de tudo, congratular-me com os
integrantes das Subcomissões, do Poder Execu
tivo e do Poder Legislativo por esta reunião con
junta. Isto, porque discordo da reunião feita on
tem. Acho que a reunião de ontem nada somou
aos trabalhos da Comissão temática nem das
Subcomissões. Aliás, foi uma forma maquiavélica
de a Presidência da Constituinte nos fazer assumir,
com a Mesa, a responsabilidade daquela proposta
do Constituinte César Cals. Em todo caso, Parla
mento é isso mesmo.

Acho que nossa futura Constituição - e discur
so fundamentalmente do Constituinte que aqui
representa o PT - não vetará qualquer mutaçêo
social que possa haver, que haverá e que conli
nuará havendo na sociedade, seja nas organiza
ções populares, seja em nossa economia. A Cons
tituição não vetará, pois não irá modelar o tipo
de sociedade que teremos em dez anos. Então,
devemos caminhar, com base em nossa repre
sentação, adquirida através do voto popular, para
fazer uma Constituição a mais permanente possí
vel para nossa sociedade, e que acompanhe todas
essas mutações sociaís.

Tenho uma sugestão a fazer. Como vereador
e deputado estadual que fui, digo que, em tese,
todos somos pela mudança do regime que aí
se encontra. Acrescentaria que, além de imperial,
ele é ditatorial, nobre Deputado Miro Teixeira. Su
geriria, a propósito, que a Comissão Temática
se reunisse com as Assembléias, com a UPI, com
a União dos Vereadores, para saber o que pensam
os vereadores e os deputados estaduais, tendo
em vista a manifestação já acontecida em Mirras
Gerais, dos Presidentes de Assembléias Legisla
tivas.

Nobre Deputado Miro Teixeira, acho que esta
é uma forma democrática de, em uma ou duas
reuniões, aqui ou em outra capital, sabermos co
mo poderiam as lideranças partidárias das nossas
Assembléias e também os vereadores contribuir
para a futura Constituição. No Regimento Interno,
está possibilitada a manifestação desses dois seg
mentos do Poder Legislativo. Mas não houve, da
parte das Comissões da Constituinte, a abertura
desses espaços efetivos. E já há manifestações
da opinião pública, através dos órgãos de comuni
cação, no sentido de que o desejo dos vereadores,
dos deputados estaduais é o de pelo menos serem
ouvidos. E entendo que, juntas, a Subcomissão
do Poder Executivo e a Subcomissão do Poder
Legislativo podem ouvir aqueles segmentos, não
para alongar nossas discussões, mas como forma
de participação. Aliás, o próprio Rio Grande do
Sul tem know-how de regime parlamentarista.
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Nós o implantamos lá. Depois foi derrubado no
Supremo Tribunal Federal. Entendo, pois, que,
se não pudermos implantá-lo, não poderemos
continuar com o regime que aí está - ditatorial,
imperial, de não-participação do Congresso, ar
caico, como disse o nosso colega Córdova. Enfim,
temos de caminhar. Por isso, aqui estamos. Esta
reunião é importante, é interessante. A de ontem,
de certa forma, retirou poder da Comissão temá
tica. A reunião de ontem tirou-nos uma possibi
lidade enorme de continuarmos essa discussão
até mesmo com os sindicatos de empresários
e de assalariados. Adiscussão é a forma de sentir
mos o que pensa a sociedade, de buscarmos
a opinião do que pensa a base política e de não
só termos a palavra única, mas ouvir esses seg
mentos em uma ou duas reuniões, para poder
mos captar melhor o que pensam nossas bases
eleitorais.

Basicamente, porém, posiciono-me pelo regi
me parlamentarista, seja ele com voto distritalpu
ro ou misto. Entendo que tem de vir acompa
nhado e, nobre Constituinte MiroTeixeira, penso
que o regime parlamentarista passa, antes, pelo
partido político. Como não o temos e, por certo,
não o teremos em tempo que se possa imaginar
próximo, acho que temos de caminhar, ou, pelo
menos, começar a virar a pirâmide, para tentar
formar um regime de governo que se adapte à
nossa realidade.

O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) -Mui
to obrigado, nobre Constituinte Érico Pegoraro.

.Aproveito para esclarecer a V. Ex' e aos demais
colegas que, por sugestão do Relator,já há delibe
ração da nossa Subcomissão do Poder Legislativo
no sentido de convocar o Presidente da União
Parlamentar Interestadual e o da União dos Verea
dores do Brasil para o dia 5, terça-feira, às 10
horas. Poderíamos entrosar-nos com a Subco
missão do Poder Legislativoe fazer isso conjunta
mente. Vamo-nos entender e pedir à nossa secre
tária que entre em contato com a secretária da
Subcomissão do Poder Executivo para que possa
mos fazer essa reunião em conjunto.

Com a palavra o nobre Constituinte Eduardo
Bonfim.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO BONFlM
Sr. Presidente, Srs, Constituintes, vai ficando claro,
pelo menos para mim, que, pelo que estamos
vivendo ao longo desses debates iniciais sobre
'Sistema de governo, está acontecendo um pro
cesso de desestigmatização dos conceitos de pre
sidencialismo e parlamentarismo que cada um
dos Srs. Constituintes, entendia não só na Subco
missão do Poder Executivo, como no próprio ple
nário da Assembléia Nacional Constituinte. Na
realidade, o que se percebe é que a esmagadora
maioria dos Constituintes deseja a transformação
do atual sistema de governo. Quando se fala em
presidencialismo, não é o presidencialismo tal
qual é exercido e existe como sistema de governo
no Brasil de hoje. E quando se fala em parlamen
tarismo a grande maioria dos Srs. Constituintes
não se está referindo ao parlamentarismo clás
sico. Deduz-se, daí, que temos uma grande maio
ria,neste Congresso, embora ainda não haja uma
síntese do assunto, o que só se vai ter através
dos debates, que julga necessária uma Consti
tuição adequada às trasnformações operadas
dentro da sociedade brasileira, que, de sociedade

eminentemente agrária passou a sociedade evi
dentemente capitalista dependente, mas indus
trializada. Milhões de brasileiros hoje vivem nos
grandes centros urbanos, e há uma conplexidade
muito grande do sistema de produção, tanto no
campo como na cidade, permanecendo ainda for
mas atrasadas, como no que se refere à reforma
agrária - uma exigência da sociedade brasileira.

Parece-me que é essa a questão: ou teremos
um sistema de govemo dentro de uma Consti
tuição a ser elaborada que vá ao encontro, se
não totalmente, mas em parte, das transforma
ções.das necessidades de mudança da sociedade
brasileira, ou teremos uma Constituição conten
dora - e este é um grave problema - uma
camisa-de-força das mudanças que o povo brasi
leiro exige.

Algumas questões que vêm sendo feitas aqui,
ao longo dos trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte, são pertinentes e fazem parte dessas
mudanças necessárias. Por exemplo, é funda
mentai que o Poder Legislativosaia dessa circuns
tância em que foi colocado ao longo de 96 anos
da história republicana e que o transformou num
mero poder de crítica.Ou será que o nosso Poder,
com raríssimas exceções, é algo mais do que
um poder de críticas? Temos poder de crítica
com relação às leis - concordo plenamente com
as observações do Constituinte Humberto Souto.
O Poder Executivo tem a faculdade de elaborar
e propor leis, e nós temos o poder de homolo
gá-Ias ou de modificá-las. Fundamentalmente, es
ta é a situação em que se encontra o Poder legis
lativono Brasil.Acredito - e nosso partido apre
senta, neste sentido, uma proposta de texto cons
titucional que vamos distribuir aos Srs. Consti
tuintes - ser possível avançarmos no sentido de
democratização da sociedade brasileira desenvol
vendo um processo solidário entre os Poderes'
Executivo e Legislativo.É uma forma de ruptura
com o presidencialismo, que, na realidade, é um
mandarin, um ditador hoje, no Brasil,tais os pode
res que tem concentrado.

Outra observação pertinente é uma constata
ção da História.O Poder Executivo, com a forma
concentradora de poder através do Presidente da
República, não gera saída para as crises institu
cionais. Para uma crise institucional, a forma co
mo temos estruturado o presidencialismo, temos
como saída um golpe de estado ou a renúncia
do Presidente da República. Normalmente, na
América Latina, dá-se através do golpe de estado
- ou da bala, como lembra o nobre Constituinte
Humberto Douto. Acho que o parlamentarismo,
nesta forma de co-responsabilidade e solidarie
dade entre dois Poderes, na divisão de poderes,
propicia saídas para crises institucionais.

Com relação à essência do presidencialismo,
acho que este, no Brasil, está intimamente ligado
ao militarismo, que nos acompanhou ao longo
da história republicana através de intervenções
constantes. Ademocratização desse processo po
de não impedir a continuação de uma escalada
militarista na sociedade brasileira, mas divide as
responsabilidades com o conjunto da sociedade
brasileira e com o Congresso Nacional. Creio que
fortalece a democratização da sociedade brasi
leira.

Outra questão levantada como objeção ao par
lamentarismo, nesse sentido que estamos discu
tindo, 4irando o que é positivo do presidencía-

lismo, fortalecendo o Poder Legislativoe chegan
do a uma síntese de um governo mais avançado,
moderno e original no Brasil, adequado à reali
dade brasileria e não copiado de outros modelos,
é a da exigência de partidos políticos fortes. Isso
é um equívoco, porque as Constituições da Espa
nha e de Portugal têm fundamentação e respaldo
nessas duas sociedades após anos e anos - em
Portugal depois de trinta anos - de ditadura, e
estão aí, fortes, sólidas, tidas, inclusive, principal
mente a de Portugal, como avanço do ponto de
vista do Direito Constitucional Internacional. Por
tanto, esse argumento não corresponde à reali
dade.

Quando se diz - e aqui contesto o querido
companheiro Gumercindo Milhomem - que o
presidencialismo é a forma de mobilização do
povo para discutir programas e que o parlamen
tarismo diluiriao avanço pelo qual estamos che
gando - e tenho certeza de que chegaremos,
apesar de muita polêmica e debate - a uma
forma de governo em que se diminuam os pode
res do Poder Executivo, mas que aproveite seus
aspectos positivos e se fortaleça a sociedade atra
vés do Congresso Nacional, não se excluia eleição
direta para Presidente da República, figura hoje
incorporada, histórica, política e culturalmente, à
sociedade brasileira. O debate, a discussão dar
se-á através da mobilização de amplas massas
trabalhadoras marginalizadas historicamente do
processo político da sociedade do nosso País,
através da discussão de programas que serão le
vados pelos candidatos a Presidente da República,
num govemo de co-responsabilidade e de solida
riedade entre os Poderes Legislativoe Executivo.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, penso
que estamos avançando neste processo. O que
sabemos é que ninguém quer o sistema tal como
se encontra hoje, ou seja, um presidencialismo
na sua forma autoritária, com um ditador eleito
para um mandato de quatro anos que nem sem
nforma em ficar apenas quatro anos.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) -Mui
to obrigado, Constituinte Eduardo Bonfun.

Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Henrique
Eduardo Alves.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Sr. Presidente, Sr. Relator, uma obser
vação que considero importante é que, ao ouvir,
sobre tema tão polêmico e conflitante, várias opi
niões de parlamentares de diversos partidos e re
giões, chego à conclusão de que todos têm razão
em suas afirmações e alegações. Se formos exa
minar cada depoimento e cada interpretação de
todos os companheiros, verificaremos que todos
têm razão no que afirmaram, no que criticaram.
Isto nos leva apenas a uma preocupação em rela
ção à palavra do Constituinte Gumercindo Milho
mem, e que nos serve também de advertência.

As mutações sociais pelas quais o País atra
vessa e atravessará no futuro podem realmente
levar à conclusão de que a Constituição que que
remos elaborar e formular tenha amanhã de ser
alterada inúmeras vezes. Tal afirmação nos serve,
portanto, de advertência e nos leva a um consen
so, no sentido de que deveremos fazer uma Cons
tituição objetiva, sucinta, deixando margem a in
terpretações de seus artigos pelos organismos
da sociedade, pelo Estado, para que, na sua flexi
bilidade política,possam ser adptados à realidade
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e às mutações que sofremos e que, a nosso ver,
serão graves e profundas ao longo do tempo.

Outra tese que me parece consensual é a de
que o povo brasileiro - concordo com as obser
vações aqui feitas - em sua grande maioria, se
quer identificou,percebeu ou entendeu - e tem
suas razões - o que exatamente significa parla
mentarismo ou presidencialismo. Então, nesta
hora, em que se discute a Constituição para servir
ao povo, é muito grave o fato de que ele não
tenha ainda consciência do que isso representa.
Se se adotar o parlamentarismo, o que isso repre
sentará para seus interesses, seus anseios e suas
angústias? Este é um fato grave, que nos leva
à preocupação de que devemos expandir e am
pliar este debate o máximo possível, para que
haja acompanhamento e identidade, por parte do
povobrasileiro,naquilo que defendemos e postu
lamos em seu nome.

Sr. Presidente, volto ao que referiu o Consti
tuinte MiroTeixeira - eu não o ouvi, mas tomei
conhecimento por referência feitas aqui -, de
que o que estamos procurando não é um rótulo
de parlamentarismo tradicional ou de presiden
cialismo, como o que aí está, mas uma forma
que realmente interprete essas mudanças e faça
com que as reivindicações do povo, nas comuni
dades de base, nos municípios, nas cidades mais
distantes, cheguem à realidade do Governo, che
guem a construir um Brasil real, verdadeiro, práti
co, de ações, atitudes, resultados e conseqüên
cias. Acho que passa por aí essa colocação mais
abrangente.

Vamos,pois, discutir e procurar a melhor forma
de fazer com que o sistema de govemo brasileiro
chege realmente a esses resultados, sem nos ape
garmos agora a rótulos, de parlamentarismo ou
de presidencialismo, ao que é consensual. Acre
dito que o presidencialismo que aí está não resol
ve. É a crítica de todos. O parlamentarismo tradi
cional também tem os seus defeitos.

Concluo, Sr. Presidente, fazendo uma sugestáo
a esta Subcomissão, como também à Subco
missão do Poder Executivo. É uma informação
que trago e que considero importante. O Minis
tério da Administração, tendo em vista a adminis
tração pública, no que se refere ao sistema de
govemo - parlamentarismo ou presidencialismo
- que vier a ser adotado, estará promovendo,
nos dias 19 a 21 de maio, um seminário, aqui,

. em Brasília, com a presença de várias persona
lidades.Amanhã eu poderia encaminhar seus no
mes a esta Subcomissão. São representantes dos
governos francês, alemão, inglês, e americano.
Cada um, portanto, interpretando aquilo que o
sistema de govemo de seu país representa, com
suas vantagens e desvantagens. Anossa sugestáo
é no sentido de que, em contato com o Ministro
da Administração, possamos estabelecer que, nu
ma dessas reuniões, se possíel com 05 represen
tantes dos quatro diferentes sistemas de governo,
ou seja, França, Alemanha, Inglaterra e Estados
Unidos, se realize um foro de dabates nesta Sub
comissão. Sei que talvez o prazo exceda o do
parecer do Relator, mas considero importante ou
vir essas autoridades. Inclusive, alguns convida
dos são professores universitários, figuras repre
sentativas do mundo político desses países, que
certamente nos poderão dar uma colaboração
para este debate, que - e volto a concordar com
o Constituinte MiroTeixeira- tem de ser o mais

exaustivo possível, eis que tenho a impressão de
que chegaremos a uma forma inteiramente nova,
inovadora e revolucionária em termos de sistema
degovemo.

Portanto, minha sugestão é que façamos uma
reunião nas Subcomissões do Poder Executivo
e do Poder Legislativo, exatamente no dia 20 de
maio, com a presença dessas personalidades, a
fim de com elas debater os prós e os contras
de seus respectivos sistemas de govemo.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Gostaria de pedir ao Constituinte Henrique Eduar
do Alves que procurasse um modo de se forma
lizar isso, pois acho interessante fazermos essa
reunião aqui no Congresso.

O SR. CONSmUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Talvezpudesse ser aqui, para prestigiar
a Casa, ou num plenário maior.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Po
de ser no Anexo N ou no Plenário da Comissão
temática. Enfim, o local seria decidido depois.
V. Ex' acertaria a data e a possibilidade de se
concretizar o encontro.

O SR. CONSmUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Na segunda-feírajrareí os nomes dos
convidados e a data, para acertarmos, resolver
mos quanto ao restante.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavra ao último inscrito, o 10Vice
Presidente da Comissão do Poder Legislativo,
Constituinte Rubem Branquinho.

O SR. CONSmUlNTE RUBEM BRANQUINHO
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, inicialmente,
quero escusar-me por haver chegado atrasado
a esta reunião. Sou suplente da Subcomissão do
Sistema Financeiro e hoje apresentaram-se como
expositores o Sr. Carlos Langoni, o Prof. André
Lara Rezende e o Prof.DércioMunhoz,abordando
assunto que me interessava sobremaneira, motivo
pelo qual renovo minhas desculpas pelo atraso.

Estou vendo que este assunto é por demais
importante e acredito que vamos necessitar de
mais algum tempo para debatê-lo à exaustão. A
única eleição geral em que tive oportunidade de
votar, na minha vida, foi a do plebiscito, aquela
que extinguiu o sistema parlamentarista e reins
títuíuo presidencialismo. Voucompletar quarenta
e três anos de idade e nunca mais tive oportu
nidade de votar numa eleição a nível de Presi
dência da República.Porém, ficou na minha men
te o trauma do parlamentarismo. Eu era bastante
jovem - tinha dezoito anos na época - e a
propaganda em prol do presidencialismo foi de
tal ordem, que infundiu no meu pensamento a
impressão de que o regime parlamentarista seria
um grande mal. Estou convencido de que esse
trauma que se apresentou em mim apresenta-se
hoje em milhares de brasileiros.

Conseqi.Ientemente, ao longo do tempo, venho
pensando que o melhor será um regime presiden
cialistamais ameno, com restauração das prerro
gativas do Congresso Nacional. No entanto, con
fesso que nesses poucos dias em que tenho esta
do aqui, na Assembléia Nacional Constituinte, jã
aprendi muito. Dizem 05 parlamentares mais ex
perientes que o Congresso Nacional é uma gran
de escola. E neste pouco tempo em que estou
aqui confesso que já aprendi muito e jáquebrantei -

muitos dos meus ímpetos iniciais.Já estou come
çando a pensar que talvez o regime parlamen
tarista adequado à realidade brasileira seja o mais
apropriado. Todavia, assalta-me uma preocupa
ção, e chamo a atenção dos caros companheiros,
talvez os mais ilustrados, para que meditemos
sobre ela. Fui Secretário de Estado e, durante
esse período, em meu Estado e em reuniões que
tivecom outros secretários em outros locais, sem
pre reclamávamos maior autonomia para os Esta
dos, de maneira a fortalecer seu poder em detri
mento do poder do Govemo central.Admito, pelo
que tenho observado nos trabalhos da Comissão
do Sistema Tributário, que tal fato deverá ocorrer
no bojo dos trabalhos constitucionais.

Neste aspecto, vamos analisar o seguinte caso:
admitamos que se dê grande autonomia aos Esta
dos em detrimento do poder central. Um Estado
como o de São Paulo, hoje, por exemplo, que
já tem uma economia equivalente ou superior
à da grande República da Argentina,adquire gran
de autonomia. Não captei até agora - se ocorreu,
talvez eu não estivesse presente - uma preocu
pação quanto ao sistema dos govemos estaduais.
Isto porque, se tivermos um sistema parlamen
tarista, mas permanecendo o mesmo sistema nos
Estados, e os Estados com grande autonomia,
talvezvenhamos a ter os mesmos males do siste
ma presidencialista a nível estadual. Estados co
mo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e
Rio Grande do Sul, poderosos, terão uma força
tremenda sobre a vida das populações, para deci
dir, por exemplo, sobre a construção de uma es
trada ou até mesmo de uma usina hidrelétrica,
assim como sobre o crédito a pequenos e médios
empresários através de seus sistemas financeiros
locais. Quer dizer,serão pequenas repúblicas com
um sistema ditatorial a nível local.

Não tenho qualquer proposição a fazer, mas
chamo a atenção dos companheiros para que
pensemos também, talvez, numa democratiza
ção, numa maior participação dos representantes
do povo nos govemos dos Estados.

O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -Mui
to obrigado, ilustre VIce-PresidenteRubem Bran
quinho.

Creioque com esta primeira rodada de debates,
que fizemos, de discussão, de reflexão,já avança
mos muito.

Antes de passar a palavra ao nosso Relator,
que fará um pequeno resumo do que aqui se
tratou, gostaria de dizer que o meu sentimento
é de que a maioria da Comissão - afora dois
ou três que me permitiria chamar de fanáticos
- concordaria em que é fundamental a mudança,
sem que se estabeleça necessariamente o parla
mentarismo ou o presidencialismo, já que esses
nomes estão um pouco superados, mas um regi
me em que o Presidente da República seja eleito
pelo voto popular, pela maioria da população, e
em que o Parlamento tenha mais poderes para
fiscalizar o Executivo e influir nele. Essa é, ao
que parece, a média das opiniões. E vejam que
aquilo que nos parecia uma coisa táo difícil foi
relativamente fácil, porque tenho a impressão de
que, neste sentido, com exceções a que me referi,
há um certo consenso da maioria, pelo menos
daqueles que aqui falaram hoje.

Com a palavra o ConstituinteMiroTeixeira,para
uma intervenção de 30 segundos.
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o SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA 
Agradeço a generosidade da Mesa.

Eu pediria que examinássemos a possibilidade
de começarmos a trabalhar logo em tonro das
sugestões já aqui apresentadas e a articular um
texto a partir dessas sugestões, fazendo, já na
semana que vem, uma reunião para discussão
concreta, sem nos preocuparmos com a discus
são semântica do parlamentarismo ou do presi
dencialismo. Vamos seguir o curso da natureza.
Sempre se espera da natureza para saber se é
homem, se é mulher, para depois dar o nome.
Vamos seguir seu curso. Vamos construir, produ
zir ~ssa gestação para depois buscar o nome.

E a proposta.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Va
mos ouvir o Deputado Osvaldo Macedo e, em
seguida, o nosso Relator, que, tenho certeza, vai
formular alguma idéia dentro dessas linhas.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
-Sr. Presidente, estou sentado próximoao Cons
tituinte Miro Teixeira, mas não trocamos idéias.
Tenho proposta idêntica e quero complementar
a dele.

Ouviaqui várias opiniões, muitas interessantes,
subsídios importantes. O interessante é que elas
ficaram nas idéias, num texto longo, nas notas
taquíqráficas, quando muitos dos que emitiram
opiniões poderiam simplificá-Ias em duas ou três
palavras ou em duas ou três propostas.

Eu queria sugerir, portanto, que as Presidências
de ambas as Subcomissões encarecessem aos
membros que anotassem, até a semana que vem,
ou extraíssem da gravação, simplificadamente,to
das as idéias aqui surgidas. Eu, por exemplo, te
nho a pretensão de apresentar um trabalho mais
abrangente. Mas vi, aqui, inúmeras observações
inteligentíssimas,oportunas, adequadas, que não
podem ficar perdidas apenas nas notas taquigrá
ficas.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - A
minha impressão é que houve uma certa duali
dade. A primeira proposta do Constituinte Osval
do Macedo foi no sentido de que as Presidências
solicitassem a cada um dos seus membros que
expressassem suas idéias numa folha de papel,
muito simplificadamente. A do Deputado Miro
Teixeira é de que as secretárias se baseiem nas
notas taquigráficas.

Acho que o processo de tirar da fita vai ser
muito mais lento. ATaquigrafiaestá muito sobre
carregada. Certamente, não receberemos as no
tas antes de 10 dias.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Há mais um problema, Sr. Presidente. É que
muitos fizeram sua exposição em 3 a 5 minutos,
com muita rapidez.Talveznão tivessem comple
mentado sua idéia ou suas propostas. Se cada
um pusesse no papel suas propostas, em uma
página, no máximo, para não estender muito, isso
simplificaria e facilitaria muito nosso trabalho.
Desta forma, veremos que, unindo tudo e colo
cando no liquidificador, sairá algo muito interes
sante.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Va
mos ouvir o ConstituinteJosé Jorge, que prova
velmente terá alguma sugestão sobre o assunto.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Srs. Presi
dentes, meu caros companheiros das Subcomis
sões do Poder Legislativo e do Poder Executivo,
realmente, como esperávamos, esta reunião foi
muito enriquecedora. Pudemos mostrar que, a
partirde um conjunto de opiniões que vão surgin
do pouco a pouco, já se vai formando um con
senso em tomo de um problema que aparente
mente parecia tão difícil, como o da defimção
do regime de governo.Acho,incluvise, que aquela
reunião de ontem, aquele parecer, de certa forma
está confirmado pela reunião de hoje, quando
se achou que o plenário não necessitaria definir
agora qual será o sistema de governo, já que
isso naturalmente surgiria tanto nesta Subcomis
são do Poder Legislativo quanto da Subcomissão
do Poder Executivo.

Acreditoque, no que se refere ao regime parla
mentarista ou ao regime presidencialista, temos
de procurar uma solução que nos permita forta
lecer o Legislativo e, ao mesmo tempo, garantir
aquilo que constitui a preocupação dos Consti
tuintes Gumercindo Milhomem e Jutahy Maga
lhães, ou seja, o problema da eleição direta para
Presidente. Não há dúvida de que o povo brasi
leiro, especialmente por toda aquela campanha
feita durante muitos anos, hoje considera que a
eleição direta para Presidente é fundamental para
o bom desenvolvimento do nosso País. Ocorre
que num regime parlamentarista puro isso não
seria um elemento fundamental. De fato, eleger
um Presidente da República para representar o
papel de rainha da Inglaterra não satisfaria ao
povo, que foiàs ruas desejando votar nesse Presi
dente. Este é um aspecto que considero muito
importante.

Considero também fundamental o aspecto de
que a cabeça do povo brasileiroainda é um pouco
presidencialista,como disse o ConstituinteJutahy
Magalhães. Eu daria o exemplo de nossas empre
sas públicas, comandadas, .teoricamente, por
uma diretoria mas que, na prática, são sempre
dirigidaspelo Presidente. Este é um fator cultural
que temos de superar para que tenhamos um
regime de acordo com a tendência do povo bra
sileiro.

Acredito em todas as virtudes do regime parla
mentarista. Se não fosse Relator, eu seria parla
mentarista. Mas acho que, como Relator, minha
opinião não deve valer tanto. Tenho de ouvir a
média das tendências dos companheiros. Por is
so, acho que o regime parlamentarista apresenta
uma série de vantagens. Realmente prestigia o
Poder Legislativo, dá uma participação maior,per
mite a presença permanente dos Ministrosjunto
aos Deputados, que são eleitos pelo povo, etc..
Acho, pois, que cabe a nós, a mim, Relator da
Subcomissão do Poder Legislativo, e ao Senador
José Fogaça, Relator da Subcomissão do Poder
Executivo, esquematizar uma proposta que leve
em conta esses fatores, que consiga equilibrar
as vantagens do regime parlamentarista e que
consiga também manter essa estrutura de eleição
direta, ou essa tradição a que o povo brasileiro
já está acostumado. Para isso que temos de contar
com a colaboração e a sugestão de todos, a fim
de que, de maneira integrada, possamos realizar
nosso trabalho.

Concordo com o Deputado Miro Teixeira 
aliás, S. Ex" vem dizendo isso já em outras reu
niões da nossa Subcomissão - em que cabe

a nós, Constituintes,evoluirpara uma forma brasi
leirade governo, uma forma de estrutura de poder
que leveem conta todas essas caractéristicas bra
sileiras,além de simplesmente seguir os modelos
já existentes. Que nome daremos a isso? Acho
que será conseqüência da solução que for dada.

Especificamente, também tenho uma preocu
pação parecida com a do Deputado Gumercindo
Milhomem.Acho que a Constituinte deve garantir
a evolução da sociedade brasileira. Ela deve ser
permanente num determinado sentido, não deve
ser restritiva da evolução da sociedade.

Quanto à questão das prerrogativas do Poder
Legislativo, levantada pelo Deputado OsvaldoMa
cedo e por outros, gostaria de dizer que me é
algo que me preocupa muito, especificamente
no que tange às comissões técnicas. Ontem dis
cutimos o problema aqui.Acreditoque seja funda
mental para o bom funcionamento do Congresso
uma solução a este respeito. Estou no meu segun
do mandato, portanto, já tenho uma experiência
de quatro anos na Câmara e pude verificar que,
para que o Congresso tenha uma participação
ativaprecisa ter agilidade.Asmudanças são muito
rápidas e o Congresso precisa ter agilidade.Para
tanto, é preciso que as comissões técnicas te
nham uma importância maior, eis que podem
ser muito mais ágeis que o Plenário como um
todo. Pedimos, inclusive. ao ConstituinteHenrique
Córdova que fizesse um estudo específico sobre
a questão das comissões técnicas para ser apre
sentado como sugestão.

Discutimos, assim, três pontos que achamos
importantes para um certo fortalecimento daque
les órgãos. Primeiro, a possibilidade da convo
cação de Ministros. AComissão poderia convocar
diretamente os Ministros da sua área específica.
Segundo, a possibilidadede as Comissões exami
narem a regulamentação das leis que forem apro
vadas no Congresso. Muitas vezes, é aprovada
uma lei pelo Congresso, e, ao regulamentá-Ia,
o Executivo muda completamente a idéia que
se tinha quando da aprovação da lei.Lembro-me,
por exemplo, que na Legislatura passada fizemos
o maior esforço para aprovar a Emenda João
Calmon. Quando a Emenda foipara o Executivo,
o então Ministro, hoje nosso colega, Deputado
Delvim Netto, preparou uma regulamentação
dessa emenda constitucional. Esta, na verdade,
iria significar menos recursos para a educação
do que estava proposto inicialmente.

Isso, as Comissões Técnicas deveriam ter a
possibilidadede acompanhar. Talvez, até, ao invés
de termos uma Comissão para fiscalizar a ação
do Executivo, essa fiscalização pudesse ser feita
pela Comissão específica.A Comissão de Fiscali

. zação, de certa forma, não funcionou. Ao passo
que, se há uma Comissão de Educação que trata
de educação, cabe-lhe igualmente fiscalizar o se
tor de educação. Estas, as três idéiasque teríamos
sobre o fortalecimento das Comissões.

Gostaríamos que, se alguém tivesse outras
idéias, as encaminhasse a mim ou ao Deputado
Henrique Córdova, que ficou de fazer um estudo
sobre esse ponto específico.

Quanto à questão da iniciativa dos projetos de
lei, esta também me preocupa, uma vez que os
Deputados apresentam projetos e jamais conse
guem aprová-los. Eu mesmo já tive essa expe
riência. Consegui aprovar um projeto aqui, na Câ
mara e no Senado, em todas as Comissões; a
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proposição foi a plenário e, no mesmo dia, como
eu não havia falado com a Casa Civil, esta mandou
suspendê-lo. Fui lá perguntar por quê. Disseram
me que a Casa Civil não havia autorizado a apro~~

ção. Consegui convencer o assessor da Casa Civil
a autorizar a aprovação. Ele esqueceu de autorizar,
e meu projeto foi rejeitado.

O SR. CONSmUlNTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Esqueceu, entre aspas.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Não, esque
ceu mesmo.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- O assessor da Casa Civil é quem legisla.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Falei, inclu
sive, com o MinistroMarco Maciel,que é do meu
Estado. S. Ex" se convenceu. Mas,quando chegou
a hora, por uma confusão que houve com a Lide
rança, o Líder o rejeitou. E, para eu apresentar
de novo o projeto, teria de começar de novo da
Câmara, porque não há como recorrer.

O SR CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Mudou a Casa Civil, não é, nobre Deputado?

O SR. RELATOR (José Jorge) - Mas, para
mim, é pior.Quando o Ministroera do meu partido
e do meu Estado houve isso! Imaginem agora!...

Quanto a esse problema da iniciativa das leis,
acho que teríamos de discutir. As leis partirem
da iniciativa só do partido é algo sobre o que
teríamos de ouvir 05 partidos, porque tenho mi
nhas dúvidas sobre se isso passaria na Casa. Na
realidade, a Casa sempre vota a favor de que
os Srs. Deputados tenham a maior liberdade de
iniciativa possível. Seria preciso haver um meio
para verificar isso.

Acredito que se poderia resumir dizendo que
sentimos haver um consenso no sentido de que
o presidencialismo que está aí não pode _conti
nuar. Temos de apresentar uma proposrçao que
de certa forma possa servir de base aos debates,
a fim de chegarmos a um regime político que
atenda aos interesses do povo brasileiro. Eu e
o SenadorJosé Fogaça vamos conversar e discu
tir para chegarmos a uma conclusão.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Va
mos dar por encerrada a sessão. Desde já, quero
comunicar aos presentes que combinei com o
Presidente da Subcomissão do Poder Executivo
realizarmos, em data a ser marcada, na próxima
semana, uma nova reunião sobre este mesmo
tema, talvez,com algo mais concreto, avançando
mais ainda.

Tenho dois avisos a fazer.
Primeiro, esta Mesa recebeu comunicação do

Secretário da Comissão da Organização dos Po
deres e Sistema de Govemo de que se realizará,
na próxima quarta-feira, dia 29, às 10 horas, no
plenário situado no Anexo 2 da Câmara, uma
audiência pública, quando deverá ser ouvida a
Ordem dos Advogados do Brasil, através de seu
presidente nacional, Dr. Márcio Tomaz Bastos.
Esta é a comunicação que faço aos membros
da Subcomissão do Poder Legislativo.

Segundo, quero confirmar que estamos convo
cando uma reunião da Subcomssão do Poder
Legislativopara hoje, às 17 horas.

Está encerrada a sessão.

Subcomissão do Poder Judiciário
e do Ministério Público

ATADAREUNIÃO PARA
ELEIÇÃODO PRESIDENTE

E VICE-PRESIDENTES

Às onze horas do dia sete de abril de mil nove
centos e oitenta e sete, em sala prória do Anexo
11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Subco
missão do Poder Judiciário e do MinistérioPúbli
co, sob a presidência do Senhor Constituinte
Francisco Amaral, para eleger o Presidente e Vice
Presidentes. Compareceram os Senhores Consti
tuintes: AdolfoOliveira,José Costa, Plíniode Arru
da Sampaio, Leite Chaves, Artur da Távora, Sílvio
Abreu, Raul Ferraz,Agripinode OliveiraLima,Jai
ro Cameiro, Maurício Corrêa, Paes Landim, Fran
cisco Amaral, Ronaro Corrêa, Bonifácio de Andra
da, Leopoldo Peres, MichelTemer, PlínioMartins.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou aberta a reunião. Feita a chamada nomi
nal,votaram os Senhores Constituintes: Francisco
Amaral.José Costa, LeiteChaves, Leopoldo Peres,
Plínio Martins, Ronaro Corrêa, Raul Ferraz, Agri.
pino de Oliveira Uma, Jairo Carneiro, Paes Lan
dim, Maurício Corrêa, Plínio de Arruda Sampaio
e Adolfo Oliveira. Encerrado o processo de vota.
çâo, o Senhor Presidente convidou os Sen?o~es

Constituintes Maurício Corrêa e Adolfo Olíveíra
para escrutinadores. Aberta a uma, constavam
treze (13) sobrecartas, número coincidente com
o de votantes. Feita a apuração, o Senhor Presí
dente anunciou o seguinte resultado: para Presi
dente, o Senhor Constituinte José Costa, com
treze (13) votos; para Primeiro-Vice-Presidente,o
SenhorConstituinte Jairo Carneiro, com doze (12)
votos e um (1) em branco; para Segundo-Vice.
Presidente, o Senhor Constituinte Plínio Martins,
com doze (12) votos e um (1) em branco. Ao
proclamar os resultados, o Senhor'presidente dc:u
posse aos eleitos. O Senhor Presidente profenu
breves palavras de agradecimento pela escolha
de seu nome e dos seus pares e designou, na
forma regimental, o Constituinte Plíniode Arruda
Sampaio, PT-SP, Relator da Subcomissão. (Isa
ram da palavra os Senhores Constituintes Jairo
Carneiro, Plínio Martins, Paes Landim, Maurício
Corrêa, Plínio de Arruda Sampaio, Raul Ferraz,
Adolfo de Olvieira,Leite Chaves, Ronaro Corrêa,
SílvioAbreu e MichelTemer. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente,
às dez horas e quarenta e cinco minutos, convó
cando os Senhores Constituintes para a próxima
reunião, a realizar-se às nove horas e trinta minu
tos do dia oito de abril do corrente ano. As notas
gravadas, depois de transcritas, farão parte dest~s

registros, publicando-se a sua íntegra no Diário
da Assembléia Nacional Constituinte. E, para
constar, eu, Tasmânia Maria de Brito Guerra, Se
cretária, lavrei a presente Ata que, após lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente
Constituinte José Costa.

ATA DA i- REUNIÃO ORDINÁRIA,
REAUZADA EM 8-4-87

Aos oito dias do mês de abril do ano de, w:n
mil novecentos e oitenta e sete, em sala pr~pna

do Anexo li da Câmara dos Deputados, reuruu-se

a Subcomissão do Poder Jucíiciário e do Minis
tério Público, com a presença dos seguintes Cons
tituintes: José Costa, Presidente; Jairo Cameiro
e Plínio Martins, Vice-Presidentes; Moisés Pimen
tel Leite Chaves, Raul Ferraz, Ronaro Correa, Ivo
~inardi, Michel Temer, Paes Landim, Maurício
Corrêa, Adolfo Oliveira, Sílvio Abreu, Francisco
Amaral, Plínio de Arruda Sampaio e Agripino de
OliveiraUma. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou aberta a reunião e pas
sou à leitura da Ata da reunião anterior, que foi
aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: o Se
nhor Presidente leu ofício enviado pela Confede
ração Nacional do Ministério Público contendo
solicitação de audiência pública, nos termos do
art. 14, caput, do Regimento Interno da Assem
bléia Nacional Constituinte. Na oportunidade, o
Senhor Presidente consignou a presença, em ple
nário, do Dr. Antônio Araldo Ferraz Dal Pozza,
Secretário-Geral da Confederação e Presidente da
Associação Paulista do Ministério Público. OR
DEMDO DIA: O Senhor Presidente passou a pala
vra ao Senhor Relator, Constituinte PUnio de Arru
da Sampaio, para que apresentasse propostas de
cronograma de trabalho, de audiências públicas
e de distribuição do tempo entre oradores e inter
pelantes. Usaram da palavra os Senhores Consti
tuintes: Raul Ferraz,Mauikio Correa.Ivo Mainardi,
SílvioAbreu, Michel Temer, Jairo Carneiro, Paes
Landim e Adolfo Oliveira. Em votação: 1) apro
vado o cronograma de trabalho elaborado pelo
Senhor Relator.2) Aprovado, para serem convida
dos, em audiência pública, numa primeira fase,
as seguintes entidades: Ordem dos Advogados
do Brasil, Associação Brasileira dos Magistrados,
Confederação Nacional do Ministério Público e
Associação dos Serventuários da Justiça, respec
tivamente. 3) Aprovado a seguinte distribuição de
tempo: três horas para cada reunião de audiência
pública, assim dividida: quarenta minutos para
o orador; dez minutos para o Relator; 120 minutos
para os interpelantes - num máximo de quinze,
sendo quatro minutos para argüição e quatro mi
nutos para a resposta, e dez minutos de folga
para ajustes. 4) Rejeitada a adoção de ínscríção
prévia para os interpe1antes. COMUNICAÇOES:
o Constituinte Leite Chaves comunicou o faleci
mento do Professor Haroldo Valadão. O Senhor
Presidente, bem como o Constituinte Paes Lan
dim associaram-se às homenagens póstumas ao
eminente jurista e professor. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente,
às doze horas e dez minutos, convocando os Se
nhores Constituintes para a próxima reunião, a
realizar-se às nove horas e trinta minutos do dia
nove de abril do corrente ano. As notas gravadas,
depois de transcritas, farão parte destes registros,
publicando-se a sua íntegra no Diário da Assem
bléia Nacional Constituinte. E, para constar,
eu, Tasmânia Maria de Brito Guerra, Secretária,
lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente em exercí
cio, Constituinte Jairo Carneiro.

O SR. PRESIDENTE(José Costa) - Havendo
número regimental, declaro ab7~~~ os trabal.h?s
da Subcomissão do Poder .Judícíéríoe do Mims
tério Público. Vamos proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

(É lida a ata da sessão anterior).
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o SR. PRESIDENTE (José Costa) - Submeto
a presente ata à discussão. A palavra está fran
queada a qualquer membro da Subcomissão.

O SR. CONSmUINTE RAUL FERRAZ - Sr.
Presidente, peço a palavra para fazer uma obser
vação a respeito da ata.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o Constituinte Raul Ferraz. Peço aos Srs.
Constituintes a gentilezade, ao usarem da palavra,
se identificarem para efeito de registro em nossa
gravação.

Tem a palavra o Constituinte Raul Ferraz.

o SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Ape
nas para lembrar que houve um fato importante
e relevante, a meu ver, na reunião passada, ou
seja, o Sr. Presidente franqueou a palavra a diver
sos Parlamentares que discutiram assuntos de
certa forma relevantes e a ata não registrou essas
intervenções, as quais gostaria fossem, incluidas.
Sugiro que a julgássemos e a aprovássemos ou
não em uma outra reunião.

o SR.PRESIDENTE(José Costa) - Respondo
ao Deputado RaulFerraza respeito da sua preocu
pação. As notas gravadas, depois de transcritas,
serão publicadas na íntegra no "Diárioda Assem
bléia Nacional Constituinte."

O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ -Ape
nas acho que deveria constar da Ata o nome de
quem usou da palavra. não o texto, mas que na

.quele período em que foi franqueada a palavra
usaram dela os Constituintes tais e tais, conforme
notas taquigráficas.

O SR.PRESIDENTE(José Costa) - Será feito
o registro, Deputado Raul Ferraz. Peço ao Depu
tado Plínio de Arruda Sampaio, nosso eminente
Relator, que faça, para os demais membros da
Comissão, a exposição a respeito do nosso crono
grama de trabalho.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) 
Temos prazos regimentais a cumprir e, para tratar
desse assunto, o Presidente nos convocou ontem,
os Vice-Presidentes, para uma reunião na qual
tentamos colocar esses prazos no papel. É o ca
lendário que está ali afixado,Tirando os sábados,
domingos e feriados, fizemos, então, uma progra
mação de trabalho em várias etapas. A primeira
etapa é a da organização do nosso trabalho; a
segunda etapa é o cumprimento do dispositivo
regimental de ouvirmos a sociedade a respeito
da questão objeto desta Subcomissão; a outra
etapa, a terceira, ali achurriada, é uma etapa de
debate intemo entre os membros da Comissão
sobre as questões conflitivas, aquilo que não foi
consensual; e, finalmente, entramos na parte esta
belecida e já regulamentada pelo Regimento Inter
no, o que trata do relatório do Relator das emen
das ao anteprojeto que ele apresenta, das suas
observações sobre essas emendas e do processo
de votação. Tudo isso é regulamentado pelo Regi
mento da Casa.

Estamos hoje fazendo apenas a programação
da fase anterior daquilo que não há no Regimento
e que estamos suprindo pela nossa vontade. En
tão, nesse caso, a proposta seria de que cõmeçás
semos as audiências ouvindo quatro ou cinco
entidades relevantes e deixando um espaço de
tempo para, à medida que o trabalho for cami-

nhando, convocarmos outras pessoas relevantes
para o trabalho desta Subcomissão.

Então, Sr. Presidente, essa seria a idéia.A outra
proposta é de que reservássemos, nos cento e
oitenta minutos de cada sessão, quarenta minutos
para a exposição dos convidados, dez minutos
ao Relatorpara a argüição dos convidados, e cen
to e vinte minutos distribuídos entre os compa
nheiros que se inscreverem, o que daria cinco
minutos para cada arqüição e cinco minutos para
a resposta; deixamos ainda um tempo para ajus
tes.

Estas seriam, Sr. Presidente, as nossas propos
tas e restaria tomarmos uma decisão sobre essas
quatro primeiras entidades a serem convidadas.
Muitoobrigado.

O SR.PRESIDENTE (José Costa) - De acordo
com a proposta do eminente Relator, submeto
à apreciação da Comissão o cronograma ou o
calendário ontem elaborado pelo Deputado Plinio
de Arruda Sampaio, com a participação da Presi
dência e do Vice-Presidente Jairo Carneiro. Na
hipótese de aprovação pela Comissão esse calen
dário será divulgado e possivelmente já na próxi
ma segunda-feira realizaremos a primeira audiên
cia pública.

Quero propor, em adendo ao que foi sugerido
pelo eminente Relator, que, considerando a exi
guidade do tempo de que dispomos - ternos
esse fator limitante e que é de ordem regimental
- a Comissão nos permita abrir um livro para
a inscrição dos dez primeiros membros desta
Subcomissão, para que eles possam argüir ver
balmente os expositores, e os demais membros
da Comissão teriam a oportunidade de formular
por escrito as suas perguntas, que seriam encami
nhadas à Presidência e esta fariacom que chega
sem às mãos dos expositores para as respostas
necessárias.

Nós vamos trabalhar - e V. S'" já tomaram
conhecimento disso - com um tempo muito
exíguo, e é o nosso intento, hoje à tarde, reunir
mo-nos com o Presidente da Comissão Geral e
com o Constituinte Oscar Corrêa e sugerirmos
a ampliação desses prazos, ou seja, uma modifi
cação no Regimento de ordem a permitir uma
dilatação dos prazos que são extremamente cur
tos.

Tomaremos também a iniciativa de conversar
depos com o Presidente Ulysses Guimarães, Pre
sidente da Assembléia Nacional Constituinte, le
vando este cronograma que estabelecemos, este
trabalho gráfico, para que S. Ex"possa fazer uma
avaliação melhor das dificuldades que temos a
enfrentar. Queremos, por exemplo, no que diz
respeito às audiências públicas, ouviro maior nú
mero possível de entidades interessadas na parti
cipação em nossos trabalhos e que tenham algu
ma contribuição a nos oferecer. Mas temos de
administrar o nosso tempo com muito cuidado,
sob pena de não termos sequer condições de
manipular de forma adequada o grande volume
de informações que chegaram às nossas mãos.

De modo que submetemos à apreciação e dis
cussão dos membros desta Subcomissão, a pro
posta do Relator de apreciação do cronograma,
do calendário, elaborado na tarde de ontem e
que já é do conhecimento oficioso de todos os
participantes de nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o Senador Maurício Corrêa. Pediria que
S. Ex> falasse ao microfone para o registro.

O SR. CONsmUINTE MAURíCIO CORRÊA
Estou de pleno acordo com o calendário elabo
rado pelo ilustre Relator, Deputado PlínioArruda
Sampaio, mas S. Ex' falou a respeito das inscri
ções para argüição dos que aqui virão expor os
assuntos pertinentes a cada categoria. Ocorre-me
que nem sempre será possível ou conveniente
a argüição a um determinado expositor que aqui
virá. Então, a inscrição antecipada inibe, porque
não sei se seria interessante eu perguntar alguma
coisa ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal
Federal de Recursos ou ao MinistérioPúblico.Pa
rece-me que se encontrássemos uma forma me
lhor para adaptarmos ao interesse da formulação
das perguntas no instante em que o expositor
estivesse aqui seria mais racional.

o SR. PRESIDENTE (José Costa) - Bem, o
assunto está em discussão. Esperamos a contri
buição d~ Senad?r MaurícioCorrêa, por exemplo,
no que cJjz respeito ao tratamento adequado que
se d:va dar a essa matéria. Agora, se a inscrição
prévia for mantida, e o critériotambém, estaremos
fazendo aquilo que é praxe na Câmara dos Depu
tados e no Senado durante as sessões realizadas
com o objetivode ouvirMinistrosde Estado, enti
dades as mais diversas e, na oportunidade, um
membro da Subcomissão fará uma avaliação da
conveniência ou não de argüir o expositor ou ex
positores.

O critério da inscrição prévia é tão-somente
para agilizaros nossos trabalhos.

O SR. CONSmUINTE RAUL FERRAZ - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
Ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o nobre Deputado Raul Ferraz.

O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - É
ur;na questão de ordem em adendo à observação
!~Ita pelo Constituinte MaurícioCorrêa. Creio que
ja temos uma praxe nesta Casa que poderia resol
ver isso muito bem. De acordo com a exposição
de cada um dos convidados, a critério da Comis
são, poderíamos inscrever dois a favor da tese
levantada e dois contra...

O SR. PRESIDENTE(José Costa) -A Comis
são é soberana. O que a Comissão decidir,a Presi
dência acata. Mas é preciso que a Comissão deci
da alguma coisa.

O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - ...
e alguém questione contra e dois outros a favor
do que foi levantado pelo palestrante. É uma pro
posta que faço.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) 
O nobre Constituinte permite-me um aparte?

O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Pois
não.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o nobre Deputado PlínioArruda Sampaio.

O SR. RELATOR (plínio Arruda Sampaio) 
Srs. Constituintes Raul Ferraz e Mauricio Corrêa,
tenho a impressão de que não vamos debater
com as pessoas que aqui vierem.
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o SR. CONSTITUINTERAUL FERRAZ- Por
que não iríamos debater?

a SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) 
Vamos argúi-los. Argüir é diferente de debater,
não é verdade? Não vamos votar nenhuma tese
que eles coloquem.

O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Esta
é uma distinção muito sutil.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Mas o
problema é a exigüidade do tempo de que dispo
mos.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
O problema que penso é este...

O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - É
por isso que estou reduzindo a dois favoráveis,
para encaminhar favoravelmente, e dois contra
a tese levantada pelo palestrante.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Elimi
nando a participação dos demais membros da
Comissão? É essa a proposta de V.Ex'?

O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - A
própria Comissão designaria as duas pessoas. Ge
ralmente existem pessoas versadas em determi
nada área. Vamos supor: o nosso Relator é mem
bro do MinistérioPúblico. Então ele seria a pessoa
qualifiacada. Não seria eu quem iria questionar
determinadas áreas do Mimstério Público, seria
ele. Naturalmente, escolher-se-iam as pessoas in
dicadas. Para um constitucionalista, um Parla
mentar constitucionalista seria o mais adequado
para questionar.

a SR. PRESIDENTE (José Costa) - Deputado
Raul Ferraz, pedirei ao Deputado Plínio Arruda
Sampaio que faça uma exposição suscinta sobre
a divisão do tempo de que disporíamos regimen
talmente, respeitados os quarenta minutos desti
nados aos expositores, para dividircom os demais
membros da Comissão.

a SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Muito obrigado, Sr. Presidenste.

Em primeiro lugar, vamos precisar o que esta
mos discutindo. Não estamos discutindo todo o
sistema de debates nesta Subcomissão. Estamos
discutindo, apenas, a forma de organização das
sessões em que ouviremos representantes da so
ciedade, porque essa é uma matéria que não está
regulada pela Casa, é uma matéria nova.

Na verdade, o que tínhamos pensado girou em
tomo de dois parâmetros. Primeiro: a exigüidade
do tempo; segundo; a necessidade de franquear
o maior tempo possível aos coleges da Subco
missão. De que maneira distribuiríamos esse tem
po de forma racional, que permita uma argüição
racional dentro do curto tempo de que dispomos?
A fórmula aventada é a seguinte: temos em cada
sessão 180 minutos. A idéia seria reservar qua
renta minutos para exposição dos convidados,
sejam eles vários, ou seja ele um. Sobrariam, por
tanto, 140 minutos. O Relator havia indagado ao
Presidenste se poderia ter em cada uma delas
'dez minutos, porque, como tem de organizar o
seu relatório, em alguns casos certas perguntas
são essenciais, inclusive fontes, referências etc.
Sobrariam para a Comissão 130 minutos. Tira
mos dez minutos para os ajustes - vimos hoje
aqui que foram necessários dez minutos para nos
ajeitarmos e podermos começar a conversar. So
bram, então, 120 minutos para todos nós. Esses

120 minutos seriam divididos em dez minutos
para doze oradores, que se inscreveriam previa
mente, e cada um teria cinco minutos para per
guntar, deixando cinco minutospara que a pessoa
convidada responda à sua pergunta.

A objeção do Constituinte Maurício Corrêa po
deria ser obviada da seguinte maneira: há uma
informação prévia das pessoas que serão convi
dadas. Se o Constituinte não tem interesse em
questionar aqueles que ali estão, não se inscreve
naquele dia. Inscrever-se-ia no dia em que tivesse
uma pessoa a questionar. Além disso, acho que
haverá entre nós um clima de entendimento, para
que, casa hajo um imperativo de último momento,
um colega ceda a palavra a outro para que faça
a pergunta. De modo que sugeriria fosse aprovada
a proposta que fizemos.

O SR. CONSTITUINTE NO MAINARDI - Sr.
Presidente, só queria completar.

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

O SR. CONSTITUINTE NO MAINARDI - Sr.
Presidente, com todo respeito às opiniões diver
gentes e às propostas apresentadas até agora,
não vejo como fazer uma inscrição sem saber
quem virá em primeiro, segundo ou terceiro lugar.
Então, não poderia inscrever-me sem saber qual
é o assunto ou a pessoa que vai ser ouvida e
sobre o que ela vai tratar. Creio que isso deveria
ser uma coisa normal, que todos tivessem oportu
nidade na hora de perguntar, porque, dependen
do da questão, posso até não entender nada, mas
querer perguntar. Portanto, como vou estar ins
crito para formular perguntas àquela pessoa, se
não entendo daquele assunto?

A segunda questão seria no sentido de, ainda
hoje, se fosse possível, mandar os convites às
pessoas que seriam ouvidas na segunda-feira. Es
se convite deveria partir ainda hoje da Presidência,
até para que as pessoas se preparassem para
serem ouvidas.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Quero
esclarecer o seguinte: o Deputado Ivo Mainardi,
como os demais membros da Comissão, rece
berá informações precisas sobre a entidade, ou,
eventualmente, sobre o expositor que virá parti
cipar da audiência pública, no dia exato e no horá
rio que for marcado pela Subcomissão. A inscri
ção prévia é um expediente que a Presidência
pretende usar, tão-somente para administrar de
forma mais adequada e mais conveniente o exí
güo tempo de que dispomos. V. Ex' ouviu do
eminente Relator que só vamos ter, regimental
mente, 120 minutos. Se a audiência pública for
realizada na parte da manhã, o início será às 9h
30 min e temos, pelo Regimento, tão-somente
três horas para fazermos a audiência pública, para
ouvirmos uma ou mais entidades que compa
reçam ou que tenham sido convidadas para parti
cipar dessa audiência. De modo que a inscrição
prévia é tão-somente uma forma de administrar,
de racionalizar a partilha desses cento e vinte mi
nutos entre os companheiros. Precisamos definir
uma regra, um critério ao qual se aterá a Presi
dência. O critério que a Comissão soberanamente
fixar será o critério que a Presidência irá adotar.
Quanto à segunda parte, esclareço ao Deputado
IvoMainardi que há poucos instantes nós realiza
mos informalmente uma reunião no Gabinete da

Presidência, e os participantes dessa reunião tive
ram a oportunidade de sugerir, de indicar algumas
entidades para que fossem ouvidas proximamen
te. Tenho já o resultado dessa consulta feita à
Comissão. Os membros da Comissão indicaram,
em primeiro lugar, a OAB, doze votos; em segun
do lugar, a Associação Nacional dos Magistrados,
sete votos; em terceiro lugar, a Associação dos
Serventuários da Justiça, seis votos; empatados,
em quarto lugar, Tribunais Superiores, com cinco
votos, e Associação Nacional do Ministério Públi
co. A propósito, quero comunicar à Comissão
que recebi, na manhã de hoje, um ofício da Confe
deração Nacional do Ministério Público, do se
guinte teor:

"Brasília, sete de abril de 1987
Sr. Presidente,
A Confederação Nacional do MinistérioPÚ

blico, que congrega todas as Associações
dos Ministérios Públicos dos Estados, do Dis
trito Federal e Territórios e do Ministério PÚ
blico do Trabalho, tem a honra de se dirigir
a V. Ex' a fim de solicitar, nos termos do
art. 14, caput, do Regimento Interno da As
sembléia Nacional Constituinte, audiência
perante esta egrégia Subcomissão, para que
o Dr. Antônio Arauto Ferraz Dal Pozzo, Presi
dente da Associação Paulista do Ministéri9
Público e Secretário-Geral desta entidade,
devidamente credenciado por ela, possa ex
por sugestões a respeito do Ministério Públi
co na nova ordem constitucional que se es-·
creve.

Valho-me do ensejo para reiterar a V. Ex'
os meus protestos de elevada estima e distin
ta consideração."

Está assinado pelo próprio Presidente da enti
dade, que é o Dr.Antônio Arauto Ferraz Dal Pozzo.
De modo que, como há um empate na prefe
rência dos eminentes membros desta Subcomis
são - em quarto lugar estão os Tribunais Supe
riores e a Associação Nacional do MinistérioPúbli
co - submeteria à apreciação da Comissão essa
solicitação da Confederação Nacional do Minis
tério Público.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Silv,io
Abreu.

a SR. CONSTITUINTESíLVIO ABREU- Não
tive oportunidade de participar da reunião oficiosa
que anteriormente se realizou, conseqüentemente
não pude participar das sugestões já formuladas.
Mas, à guisa de contribuição, sinto-me no dever
de trazer aos membros desta Egrégia Comissão
uma lembrança que me parece necessária. En
tendo que a Justiça deste País deve fundamen
tar-se basicamente em quatro pilares que são ver
dadeiramente essenciais. Os Juízes, o Ministério
Público, os advogados e incluo como o quarto
pilar, a dos defensores públicos, numa colocação
que já tive oportunidade de fazer ontem.

Acho que esses quatro pilares representam a
Justiça deste País e haverão'de representar a Jus
tiça do futuro deste País. Se qulserrnosrealmente
avançar, se quisermos democratizar e até socia
lizara justiça, é imprescindível a figura dos defen
sores públicos, para que a justiça realmente possa
ser justa, para que ela seja facultada a todos os
segmentos dessa comunidade. E se estamos exa
tamente numa fase de defesa dos direitos essen-
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ciais de nossos concidadãos, todos os direitos,
os direitos básicos, os direitos elementares, faze
mos usualmente menção ao direito à saúde, ao
direito à educação, ao direito à segurança, tantos
e tão inúmeros outros direitos, aí deve estar incluí
do o direito à justiça. E para se exercitar o direito
à justiça, para que o direito à justiça esteja real
mente entregue, franqueado e facultado a todos
os concidadãos, torna-se essencial, a cada dia
mais, a existência de uma instituição a ser não
apenas criada, mas a ser festejada, reverenciada
pela futura letra constitucional deste Pais qual seja,
a dos defensores públicos.

Acho que esses quatro pilares essencialmente
podem significar o grande objetivo deste trabalho
que haveremos de desenvolver. Pelo que percebo,
já houve a sugestão, em bom tempo, em boa
hora, de ouvirmos os representantes dos advoga
dos, através da Ordem dos Advogados, dos juízes,
quer estaduais, federais, dos Tribunais Superiores,
Tribunais Estaduais, como me parece que foi co
locado, do Ministério Público, que representa o
grande patamarda defesa dos interesses da socie-
dade. •

E eu acrescentaria, para a defesa dos direitos
indMduais que se tornam a cada dia mais neces
sários neste Pais, que incluíssemos a audiência
de representantes, de entidades, de associações
representativas dos defensores públicos deste
Pais.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Deputado
Sílvio Abreu, a Presidência presta um esclareci
mento a V.Ex' e depois volta a palavra ao Depu
tado PlínioArruda Sampaio, para que possamos,
ao finalvotar o que foi proposto pelo eminente
Relator.

A Presidência esclarece a V. Ex' o seguinte:
realmente foi realizada uma reunião oficiosa com
os membros desta Comissão, mas cujo resultado
só será válido se for convalidado formalmente
pelos trabalhos que hoje estamos aqui realizando.

Quanto à preferência dos membros desta Sub
comissão, foram listadas quinze entidades. Refe
ri-me apenas às quatro primeiras, porque houve
um consenso no sentido de iniciarmos as.audíên
cias públicas, ouvindo tão-somente quatro entida
des. Faríamos, então, uma pausa para avaliações,
ouviríamos as demais que fossem eventualmente
sugeridas. Mas na ordem de preferência dos emi
nentes membros desta Comissão constam mais
as seguintes entidades: num bloco, COT, CUT
e USIS, para falar sobre a Justiça Agrária; em
sétimo lugar, os defensores públicos e delegados;
em oitavo lugar, os juízes;em nono lugar, o Minis
tério Público; em décimo lugar, os delegados de
Policia; a Comissão de Justiça e Paz e mais um
bloco, que o Relator sugeriu aqui, que seria o
bloco da reforma agrária. Evidentemente é para
discussão da justiça agrária.

Em princípio ouviriamos a Ordem dos Advoga
dos do Brasil, a Associação Nacional dos Magis
trados, a Assocíação dos Serventuários da Justiça,
em um bloco, a Associação Nacional do Ministério
Público, assim como eventuais representantes
dos Tribunais Superiores. Essa é a proposta.

Devolvo a palavra ao eminente Relator Plínio
Arruda Sampaio, para que ele conclua as suas
sugestões e possamos votar alguma coisa.

O SR. REL6.TOR (Plínio Arruda Sampaio) 
Só para dar um esclarecimento ao Deputado SíI-

via Abreu e aos colegas que não tiveram a oportu
nidade de estar na reunião prévia. Consideramos
razoável trazer catorze, quinze, não mais. Mas tam
bém não quisemos já estratificar os quinze convi
tes. Por quê? Porque esta Comissão vai ter uma
dinâmica. Não sabemos para onde vaio caminho
Não podemos predeterminar. Então, a idéia seria:
sem nenhuma hierarquia e sem que isto repre
sente uma valoração da importância do convi
dado pela hora do seu convite, pelo tempo em
que é convidado, ouvirmos informalmente; cada
colega coloca em um papel as suas preferências
para este primeiro momento. Como as opiniões
são aleatórias, saiu esta combinação. Ela não im
plica, de maneira alguma, qualquer redução ou
diminuição da importância do defensor público
ou de qualquer outra entidáde. Vejam por exem
plo, que estamos deixando órgãos da sociedade
cMI da importância dos sindicatos rurais e agrico
las, da importância da Comissão de Justiça e Paz
para uma etapa posterior. De modo que essa é
uma questão mais de bom senso para trazermos
um volume de informações que se possam pro
cessar, aqui dentro, num prazo, de maneira orde
nada. Esse seria o esclarecimento que prestaria
ao Deputado.

o SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o Deputado MichelTemer sobre a matéria
objeto de nossa discussão.

O SR. CONSmUlNTE MICHEL TEMER - A
primeira proposta que faço neste momento é que
passemos item por item à votação das propostas
feitas pelo Sr. Relator, senão vamos avançando
a cada novo assunto e ficamos com muitas pro
postas para votar. Uma segunda (agora já é uma
opinião): no tocante ao empate em quarto lugar,.
de duas, uma: ou se ouvem os dois, porque, afinal,
teremos doze ou catorze audiências públicas, ou,
em face da manifestação feita pela Associação
Nacional do Ministério Público, que revelu muito
interesse, que se desempate em favor da Confede
ração Nacional do MinistérioPúblico.

O SR.PRESIDENTE(José Costa) -As propos
tas de V. Ex' estão convenientemente anotadas.
Passo a palavra ao eminente Deputado Jairo Car
neiro, da Bahia.

O SR. CONSmUlNTE JAlRÓCARNEIRO 
Sr. Presidente, está programada a visitaaos Tribu
nais Superiores. Este assunto selja tratado depois,
mas tem uma relação com essa questão. No mo
mento da visita de cortesia poderia haver a de
monstração de interesse na presença do Tribunal
aqui entre nós. Coloco esta questão por que não
sei qual seria o grau de prioridade que atribui
riamos à manifestação de qualquer tribunal na
ordem do seu recebimento, para fazer sua apre
sentação, eventualmente. Então, levanto esta
questão, que me parece pertinente.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Peço ao
Senador Maurício Corrêa que use o microfone,
a fim de que sua exposição seja. registrada.

O SR. CONSTITUINTE MAURICIO CORRÊA
Avisitaao MinistérioPúblico seria constrangedora
-visitar o Presidente do Supremo Tribunal Fede
ral e não visitar o Procurador da República; visitar
o Tribunal de Justiça e não visitar o Procurador
da Justiça Local. Só isso.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Evidente
mente, a sugestão de V.Ex' é aceita com muito
bom grado. Seria uma descortesia inominável.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIOARRUDA SAM
PAIO- Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem. Acho que poderíamos aceitar
a sugestão do Deputado MichelTemer e começar
a votar por etapas, porque, senão, continuaremos
acrescentando mais assuntos.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Bem, sub
meto a votação a proposta do eminente Relator
Plimo Arruda Sampaio, de aprovação do nosso
cronograma de trabalho, já conhecido da Comis
são e que, depois, seria publicado e encaminhado
ao gabinete de cada um dos membros desta Sub
comissáo.

Coloco em votação. (Pausa.)
Aprovado pela unanimidade.
De acordo com o proposto pelo Deputado Mi

chel Temer e as colocações da Presidência, inda
go da Subcomissão e submeto à sua deliberação
a proposta de iniciarmos audiências públicas, ou
vindo as seguintes entidades: Ordem dos Advoga
dos do Brasil, Associação Nacional dos Magis
trados, Associação dos Serventuários da Justiça.
N. entra a proposta do Deputado Michel Temer
de ouvirmos de imediato, ou seria em quarto lu
gar, a Confederação Nacional do MinistérioPúbli
co. Depois, a Comissão decidiria, em função do
resultado da visitaaos Tribunais Superiores, sobre
uma data. Se fosse da conveniência desses tribu
nais enviar um representante, ou representantes,
para fazer uma exposição à Comissão, a Comis
são fIXaria, depois, uma data para a realização
dessa audiência.

O SR. CONSmUlNTE MAURÍCIO CORRÊA
Sr. Presidente, só para encaminhar. Se votarmos
nas duas, vamos abrir um precedente. Falei, em
nossa reunião informal, acerca da divergência
existente entre algumas associações de magis
trados. Então, se aceitarmos o convite oferecido
pela Confederação Nacional do MinistérioPúblico
para viraqui, teremos de ouvir também a Associa
ção Nacional dos Advogados Trabalhistas e, aí,
teríamos um leque enorme a percorrer. De modo
que acho preferível, como plano de trabalho, que
estabelecêssemos um ou outro.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Qual é
a proposta?

O SR. CONSmUlNTE MAURÍCIO CORRÊA
Aproposta que faço é ouvira Associação Nacional
do Ministério Público, porque me parece a mais
abrangente, inclusive a Sr' EI~a Lugom está pre
sente e é membro do Ministério Público. Não é
verdade o que estou falando?

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Pois não.
Deputado PlínioArruda Sampaio.

O SR. REL6.TOR (Plínio Arruda Sampaio) 
O que está em discussão é o seguinte: se convi
darmos estas primeiras quatro entidades ou am
pliamos as quatro para cinco - porque isto foi
uma regra que nós fizemos, isso não é obrigatório.
Para acomodar, em vez de convidarmos quatro,
convidamos cinco. Essa é uma possibilidade, ou
então, se queremos ficar na idéia dos quatro, te
mos de decidir entre convidar os tribunais ou con
vidar a Confederação Nacional do Ministério PÚ
blico. Não está em discussão a outra colocação
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Senador Maurício Corrêa. Não, isto não está em
dúvida.

Acho que houve um pouco de confusão aqui
na nossa hora. Acho que a primeira decisão que
tínhamos de tomar é a seguinte: convidaremos
quatro ou cinco entidades. Proponho uma ordem
de votação. Se decidirmos votar quatro, teremos
de fazer a outra Convidaremos o Ministério Públi
co ou os Tribunais. Então, primeiramente, decidi
mos se convidamos quatro ou cinco nesta pri
meira chamada.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tenho
uma proposta a1temativa, se o eminente Relator
me permitir. Considerando que a primeira audiên
cia pública seria realizada na segunda-feira - e
teríamos, por conseguinte, esse tempo para fazer
uma avaliação - a Comissão poderia, logo de
pois, reunir-se e escolher as demais entidades
que participariam das futuras reuniões públicas.
Eu proporia que começássemos por ouvir a Or
dem dos Advogados do Brasil, que é indicação
pacífica aqui da Comissão, e, nesse espaço de
tempo, até segunda-feira - temos de hoje até
segunda-feira - decidiríamos quanto às escolhas
restantes, quanto às duas ou três ou quatro entida
des restantes.

Com a palavra o Constituinte Paes Landim.

o SR. CONSmUINTE PAES LANDIM - Sr.
Presidente, parece-me que seria importante defi
nir logo hoje quais as quatro-entidades represen
tativas da sociedade a comparecer à nossa Sub
comissão, para que tenham um tempo prévio,
também, para se preparar e escolher os seus re
presentantes. Quer dizer, podemos aqui, de 24
em 24 horas convidar esses representantes. Acho
que a Confederação Nacional do Ministério Públi
co - e o ilustre colega Michel Temer ressaltou
muito bem - foi a primeira que manifestou a
lIUl! vontade, o seu interesse em aqui comparecer;
ela ficaria no desempate entre as quatro primeiras.

V.Ex' já demonstrou sua intenção e já subme
teu à Subcomissão, para exame e deliberação,
a possibilidade de visitas aos Tribunais Superio
res. Entendo que seria preciso uma visita de ime
diato tão-somente ao Egrégio Supremo Tribunal
Federal - seria uma homenagem, digamos as
sim, à Suprema Corte do País. Esta visita signifi
caria o apreço da Comissão para com os Tribu
nais Superiores, na figura da Suprema Corte e,
ao mesmo tempo, desempataríamos a favor da
Confederação Nacional do Ministério Público. Es
ta seria uma solução política muito interessante,
porque essa visita ao Supremo Tribunal Federal
seria uma avaliação, uma conversa e, quem sabe,
daí a Comissão teria condições de depois decidir
a convocação eventual de membros da Suprema
Corte ou dos trib1:Jnais à nossa presença.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) -As coloca
ções do Deputado Paes Landim são judiciárias
e muito pertinentes. Temos, inclusive, um outro
ponto que não foi convenientemente analisado:
o convite a essas entidades não é formulado pelo
Presidente da Subcomissão. O Presidente da Sub
comissão encaminha o expediente ao Presidente
da Constituinte, Deputado Ulysses Guimarães,
que formalizará o convite. Essa burocracia é em
fWlção da necessidade de expedição de passa
gem, da efetivação de algumas despesas, consi
derando-se que a Subcomissão não tem orça-

-;:;:;"ento próprio. Essas providências são agilizadas
pela Presidência da Assembléia Nacional Consti
tuinte. A outra sugestão, aliás, a sugestão do De
putado Paes Landim, me pareceu muito perti
nente. Poderia talvez a Subcomissão, consideran
do até o pouco tempo de que dispomos, fazer
uma visita ao Supremo Tribunal Federal e, que
está no topo da pirâmide, e, com isso, homena
gearíamos toda a Justiça e a Magistratura brasi
leira. Visitaríamos, também, o Procurador-Geral
da República. Limitar-nos-íamos a essas duas visi
tas que poderiam ser realizadas, possivelmente,
amanhã, na parte da tarde. Submeto à Subco
missão a proposta do Deputado Paes Landim,
com a emenda da Presidência de que visitásse
mos - aliás acolhendo sugestão do Senador
Maurício Corrêa - também o Procurador-Geral
da República.

O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO 
Sugiro também, Sr. Presidente, a inclusão da visita
ao Sr. Ministro da Justiça.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Sr. Presidente, peço novamente a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o nobre Deputado Plínio Arruda Sampaio.

O SR. RELATOR (plínio Arruda Sampaio)
Sr. Presidente, gostaria de sugerir que votássemos
agora. Depois discutiríamos a questão da visita,
porque parece...

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Temos
o problema da distribuição do tempo.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) 
Exatamente. Então a minha proposta concreta
é a seguinte: que para o primeiro bloco convidás
semos a OAB, os Juízes do Ministério Público
e os Serventuários da Justiça, porque é o que
importa. Isto votado, discutiríamos a questão da
visita.

O SR. CONSmUINTE MAURÍCIO CORRÊA
Queria só chamar a ordem feita para apreciar
os embargos declaratórios. Realmente, a entidade
que dirige o Ministério Público Nacional é, em
termos de categoria, a Confederação Nacional
do Ministério Público, e não a Associação Nacio
nal, que nesse nível não existe. Estou assessorado
pela Dr' E1zaLugon, que é Presidenta da Associa
ção do Ministério Público aqui e que conhece
os outros companheiros e colegas, que são do
Ministério Público dos outros Estados. Então, dou
provimento aos embargos.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Sr. Consti
tuinte Maurício Corrêa, a História não perdoará
V.Ex"se falar novamente sem o auxílio do micro
fone.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Continua
com a palavra o nosso Relator, Plínio Arruda Sam
paio.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Todas as associações do Ministério Público estão
representadas pela Confederação, que apresenta,
segundo recebo informações aqui, agora, uma
proposta de consenso. Ela é a única entidade
nacional e reúne todas as outras. Ela indicou o
Or. Antônio Aroldo Ferraz Del Pozza como con
vidado.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Quero,
inclusive, registar a presença dos representantes
da Confederação Nacional do Ministério Público
nos nossos trabalhos e dizer que a Presidência
- creio que estou falando em nome da Subco
missão - se sente muito felizcom essa presença
e essa participação.

Vamos à votação. Antes de decidirmos sobre
a partilha do tempo, a proposta do Relator é que
escolhessemos as quatro entidades que iriam par
ticipar do primeiro bloco de audiências públicas.
Asugestão seria a seguinte: a Ordem dos Advoga
dos do Brasil, Associação Nacional dos Magis
trados, Confederação Nacional do Ministério Pú
blico e, depois, Associação dos Serventuários da
Justiça. Pela ordem.

Submeto a votos. (Pausa.)
Aprovado pela unanimidade.
Em primeiro lugar, a Ordem dos Advogados

do Brasil, logo depois a Associação Nacional dos
Magistrados, a Confederação Nacional do Minis
tério Público - seria a terceira audiência pública
- e, finalmente, a Associação dos Serventuários
da Justiça.

Discutimos um pouco sobre a questão da parti
lha do tempo e não chegamos a uma decisão
sobre aquela proposta do Relator. Pediria ao
Constituinte Plínio Arruda Sampaio que voltasse
à sua exposição, para que deliberássemos e esta
belecessemos a regra da partilha do tempo, dos
120 minutos de que dispomos para inquirir os
expositores.

O SR. RELATOR (Plínío Arruda Sampaio)
Então vamos, formular esta questão de duas ma
neiras, também para facilitara votação. Aproposta
feítapelo Relator, nesta reunião, com o consenso
dos companheiros que lá estiveram, seria a se
guinte: que, para efeito de garantir, em tempo
razoável, operacional, a duração de nossas reu
niões, limitássemos, em cada sessão de argüição,
o número em doze oradores, para que cada um
tivesse dez minutos entre a sua exposição e a
resposta da pessoa argüida.

Então sugeri ao Presidente que colocasse em
votação primeiro o critério dos doze oradores.
Se este critério for aprovado, de que seriam doze
oradores em cada reunião, discutiriamos a outra
questão, que seria a questão de se fazer ou não
uma inscrição prévia ou se o Presidente, no dia
e na hora da reunião, terá os doze oradores. Para
os doze primeiros que levantarem as mãos ele
entrega a palavra. Mas vamos separar as questões
primeiro ...

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Queria
apenas indagar de V. Ex" se seria possível, ao
invés de doze interpelantes, reduzirmos o número
para dez, para deixar dez minutos para as breves
intervenções do Presidente. Para conceder a pala
vra, para dirimir questões de ordem, o Presidente
contaria apenas com dez minutos.

O SR. CONSTITUINTEMICHELTEMER - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Pois não,
Deputado Michel Temer.

O SR. CONSTITUINTEMICHELTEMER - Sr.
Presidente, somos dezoito os integrantes desta
Subcomissão e a proposta é de que doze - ou
agora, dez - façam as indagações e, portanto,
possam participar. Imagino que a cada reunião
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da Subcomissão, embora o ideal seja que todos
os dezoito membros estejam presentes, haverá
uma ou outra ausência, muito natural em face
dos trabalhos desta Casa e compromissos de ca
da qual dos Constituintes. Hoje,por exemplo, veri
fico que somos quatorze ou quinze. Ontem, éra
mos mais ou menos o mesmo grupo. Pergunto
a V. Ex' e ao Sr. Relator se não seria o caso de
reduzirmos um pouco o tempo de participação:
ao invés de dez minutos, reduzirmos para oito
minutos - quatro minutos para o argüinte e qua
tro minutos apra o argüído. Com isso ganharia
mos doze minutos, e com doze minutos amplia
riamos a participação de doze para quinze repre
sentantes. A idéia é a de que todos, naturalmente,
desejarão fazer indagações. Neste breve traller
que aqui estamos fazendo, verificamos que todos
os colegas se manifestaram, e isso será quase
inevitável.

Submeto, apenas, à consideração de V.Ex' esta
idéia.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - É uma
proposta salomônica, de melhor distribuição do
tempo. Quero dizer ao Constituinte Michel Temer
que, da parte da Presidência, nas reuniões que
fizermos à noite, esse tempo poderá ser ampliado.
O fator limitante nas reuniões que realizarmos
na parte da manhã são as reuniões da Assembléia
Nacional Constituinte, na parte da tarde. O Regi
mento da Constituinte nos proíbe de prosseguir
com nossas audiências públicas no período da
tarde. Nas audiências públicas que realizarmos
no período da noite, esse espaço de tempo poderá
ser, evidentemente, ampliado. Ficaria a critério
da Subcomissão a ampliação, e a Presidência po
deria, evidentemente, com a maior satisfação, ser
mais generosa nas intervenções.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER 
Nessa proposta de oito minutos, não se extrava
saria o tempo de 120 minutos previsto pelo Rela
tor?

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O Relator
é favorável.

Submeto, então, à apreciação dos membros
da Subcomissão a proposta do Relator, com o
adendo do Constituinte Michel Temer, no sentido
de que os 120 minutos sejam partilhados por
quinze interpelantes. (Pausa.) Aprovado por una
nimidade.

Com a palavra o Constituinte Adolfo Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA
Sr. Presidente, entendo que dificilmente outra
Subcomissão, das 23 restantes, terá sido mais
feliz na eleição do Presidente e na indicação do
Relator.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Lembro
a V.Ex"que está falando para a História.

O SR. CONSTITUINTEADOLFO OLIVEIRA
Não é surpresa para mim, que conheço e admiro
V.Ex', a direção democrática, firme, dos trabalhos,
o dinamismo que impõe a esta Subcomissão,
que está trabalhando, quando algumas outras se
quer elegeram ainda seu Presidente, não têm se
quer Relator. Quanto ao Constituinte PlínioArruda
Sampaio, considero-me altamente suspeito para
opinar, porque tenho uma lembrança muito nítida
do convívio com este companheiro nas horas
mais difíceis e mais tormentosa do regime de

arbítrio que reinou neste País, quando fazíamos
parte da resistência. E uma felicidade para esta
Subcomissão ter a oportunidade de encontrar um
Relator tão bem-dotado, com o espírito de amor
ao trabalho e a responsabilidade de suas funções,
de tal sorte que - volto às palavras iniciais 
me sinto muito feliz de, embora suplente, mas
em exercício nesta Subcomissão, poder trabalhar
ao lado de todos esses companheiros.

Apenas gostaria de fazer um pequeno lembrete,
para que conste da gravação dos nossos debates,
no sentido de que a Subcomissão iniciou seus
trabalhos hoje cedo - por volta de 9:30h - reali
zando uma proveitosa reunião administrativa ofi
ciosa, que agora se prolonga aqui, em nosso pe
queno plenário.

Diria ao nosso estimado e i1ustrissimo colega,
SílvioAbreu, que nessa reunião oficiosa sustentei
o mesmo ponto de vista que S. Ex' - que com
muito maior brilhantismo o vem sutentando aqui
- no que diz respeito à defensoria pública. É
do maior interesse, acredito, da Subcomissão tra
zer essa experiência até nós, porque em muitos
Estados não existe a defensoria pública. Nós, no
Estado do Rio de Janeiro, temos a felicidade de
contar com uma defensoria pública bem organi
zada. Tenho a certeza de que, com os esclareci
mentos feitos pelo Presidente e pelo Relator, não
vai faltar oportunidade para que venha aqui a re
presentação da defensoria pública para ilustrar
a nossa experiência e orientar, até, os nossos tra
balhos.

Senti-me no dever de enunciar essas palavras,
para que servissem também de estímulo e reco
nhecimento a todos os integrantes da Subcomis
são do Poder .Judicíárío e do Ministério Público
e, especialmente, ao trabalho que já está sendo
desenvolvido pelo nosso Relator, em muito boa
hora nomeado por V.Ex'

O SR. PRESIDENTE (José Costa) -Agradeço
a generosidade das palavras do eminente Consti
tuinte Adolfo Oliveira, sobretudo no que me diz
respeito. Quanto ao Constituinte Plínio de Arruda
Sampaio, foram mais do que justas Em verdade,
o povo brasileiro foi resgatá-lo do exílioe o trouxe
para o Brasil precisamente para participar desta
Assembléia Nacional Constituinte.

O trabalho que realizamos ontem à tarde, esta
belecendo esse cronograma, afinal aprovado pela
Subcomissão, contou com a decisiva colabora
ção do nosso Vice-Presidente, Jairo Carneiro, a
quem agradeço publicamente pela colaboração,
mas quero colocar em votação a proposta do
Relator...

(Intervenção fora do microfone. InaudíveL)

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Bem, o
nosso Relator, Plínio de Arruda Sampaio, propõe
à Subcomissão que delibere sobre a questão por
ele formulada. Haveria a inscrição prévia? A inscri
ção prévia, no meu entender, seria realizada no
momento mesmo da colaboração, mas quero co
locar em votação a proposta do Relator.

Nosso Relator Plínio Arruda propõe à Subco
missão que delibere sobre a questão por ele for
mulada. Haveria inscrição prévia, a qual, no meu
entender, seria realizada no momento mesmo da
abertura dos nossos trabalhos na audiência públi
ca, sabendo, previamente, todos os Srs. membros
desta Subcomissão qual entidade estaria convi
dada, qual o assunto a ser exposto, o dia e a

hora. Gostaríamos de que chegassem ao gabinete
de cada Constituinte membro desta Subcomissão
essas informações precisas.

Com a palavra o Constituinte Leite Chaves.

O SR. CONSTITUINTELEITE CHAVES - En
tendo que muitos dos nossos pares sequer virão
argüí-lo, porque esta Subcomissão vai adquirir
um nível técnico tão elevado que essas apresen
tações pessoais serão disponíveis. Não haverá ne
cessidade de ostentação, porque, como disse, va
mos falar diante de um público mais interessado
nesta Subcomissão, um dos mais qualificados
deste País: juízes, advogados, juristas.

Isso me faz lembrar uma frase constante do
meu antigo professor, que dizia: tiens-toi ton
sujet, quer dizer, a objetividade, fique em seu
campo. Então, temos esse dever. Aproveito este
instante para lhe prestar uma homenagem, poque
o professor Haroldo Valadão foi meu professor
de Direito Internacional Privado no doutorado e
bacharelado, no Rio de Janeiro. Não há lugar mais
adequado para esta homenagem do que este re
cinto.

O professor Haroldo Valadão foi um jurista que,
por mais de sessenta anos, foium dos mais dispu
tados nas cortes nacionais e internacionais, e é
com profundo pesar que registro, aqui, o seu fale
cimento, aos omtenta e poucos anos, no Rio de
Janeiro. Professor de Direito Internacional Priva
do, membro da Interamerican Bar Association,
da American Society of Intemational locais, quer
dizer, é um dos advogados mais conhecidos no
País. Creio que, na América Latina, se tomou um
dos juristas mais conhecidos nos foros interna
cionais, professor de Direito Internacional Privado,
com obras e artigos os mais variados. De forma
que é com o profundo pesar de seu amigo e
aluno que registro nesta Casa o falecimento do
Professor Haroldo Teixeira Valadão, no Rio de Ja
neiro, ontem, segundo informações da televisão.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Consti
tuinte Leite Chaves, a Presidência associa-se a
essa manifestação de pesar de V.Ex", até porque
tive também a honra e o privilégio de ter sido
aluno do Professor Haroldo Veladâo, na antiga
Faculdade Nacional de Direito. E até me orgulho
de ter passado com média, o que era uma proeza.
Mas a Presidência vai inteirar-se melhor desse
lamentável episódio e pede permissão aos demais
membros da Comissão para, em nome da Subco
missão do Poder Judiciário e do Ministério Públi
co, telegrafar à família, apresentando nossas con
dolências, nossos sentimentos.

Com a palavra o Constituínte Paes Landim.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr.
Presidente, não poderia também silenciar-me so
bre a morte do meu querido mestre Haroldo Vala
dão, da Faculdade Nacional de Direito, e até pen
sava em homenageá-lo na sessão da Câmara da
próxima segunda-feira. O Professor Valadão foi
um notável advogado e jurista de renome interna
cional. Grande professor, foi também Procura
dor-Gerai da República e membro do Tribunal
Superior Eleitoral. Era uma figura realmente dedi
cada ao culto do Direito e, sobretudo, a um prin
cípio da maior importância na ciência jurídica que
é o "Princípio da Autonomia da Vontade", quer
dizer, numa época de muitos contratos coativos,
contratos de adesão, de intervenção cada vezmais
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exacerbada do Estado no mundo das relações
inter-sugestivas, o papel de Haroldo Valadão co
mo grande arauto do Princípio da Autonomia da
Vontade merece ser registrado nesta oportuni
dade.

Não poderia também deixar de prestar esta ho
menagem ao mestre querido. Tive oportunidade,
aliás, de homenageá-lo nos seus oitenta anos,
quando então Diretor da Faculdade de Direito
da Universidade de Brasília. Vários dos seus ex-a
lunos e professores lhe tributamos uma comovida
homenagem, aos oitenta anos. Hoje, pela manhã,
lendo o jomal "Correio Braziliense", foi que tomei
conhecimento da morte desse querido mestre.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A palavra
continua franqueada. Não decidimos, ainda, a
proposta do Relator. Haverá ou não inscrição pré
via? Qual a decisão da Comissão? (Pausa.) É des
necessária. Então, no caso concreto, a Comissão
vai fixar as regras. Se precisarmos, nos socorre
remos da decisão dos eminentes membros desta
Comissão.

O SR. CONSTITLIINTE JNRO CARNEIRO 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma sugestão
final. Talvez um registro que constatasse para sua
orientação.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o Vice-Presidente Jairo Cameiro.

O SR. VICE-PRESIDENTE (Jairo Cameiro)
POs, aqui, alguns itens: considera a Mesa que está
em tempo permanente, com prazo aberto, para
apresentação de propostas, a nível de Subcomis
são, seja pelos membros que a integram ou por
outros constituintes, a respeito da temática que
nos compete. Outra, seria a requisição - e sei
que V. Ex"a procederá - projetos de emendas
constitucionais existentes na Casa sobre a temá
tica também que nos preocupa, assim como de
contribuições, já elaboradas pelos partidos políti
COS, constantes de documentos já amadurecidos
como subsídios para nosso trabalho. Reitero,tam
bém, a solicitação à Presidência da Constituinte
no sentido de que proceda à remessa imediata
das sugestões recebidas tratando da temática que
nos diz respeito. E sugiro também a divulgação,
pela Presidência, junto aos meios de comunica
ção, da instalação desta Subcomissão, com o en
dereço da sua sede, abrindo-se para receber as
contribuições da sociedade brasileira, sejam cida
dãos ou instituições.

O SR. PRESIDEI'ITE (José Costa) - Tenho
satisfação em comunicar ao Constituinte Jairo
Cameiro que todas essas providências já foram
adotadas. Em sua maioria, são de caráter admi
nistrativo, e ontem mesmo foram elas tomadás.

Agradeço a participação de todos..
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os

trabalhos da presente reunião, à convocando ou
tra para amanhã, neste mesmo local, as 9:00 h.

Está encerrada a reunião.

ATADA20 REUNIÃO ORDINÁRIA
REAUZADA EM 9-4-87

!V::Js nove dias do mês de abril de mil nove
centos e oitenta e sete, em sala própria do Anexo
D, da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Subco
rõissão do Poder Judiciário e do MinistérioPúbli
co. com a presença dos seguintes Constituintes

Jairo Carneíro, 10 Vice-Presidente, no exercício
da Presidência, Raul Ferraz, Leite Chaves, Paes
Landim, IvoMainardi,Ronaro Corrêa, SilvioAbreu,
Menezes Pimentel, Adolfo Oliveira,MichelTemer,
Francisco Amaral, Carlos Vinagre e Agripino de
OliveiraUrna. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou aberta a reunião e pas
sou a leitura da Ata da reunião anterior, que foi
aprovada por unanimidade. ORDEMDO DIA: Fo
ram apresentadas propostas no sentido de que
a Subcomissão ouvisse, em audiência, a Federa
ção Nacional dos Defensores Públicos, a Associa
ção Nacional dos Magistrados da Justiça do Tra
balho, a entidade nacional que congrega os Advo
gados Trabalhistas e os Delegados de Policia.Dis
cutiram as propostas os Srs, Paes Landim, SiMo
Abreu, MichelTemer, Leite Chaves, Adolfo Olivei
ra, Francisco Amaral, Ronaro Corrêa e Carlos Vi
nagre. Em votação, aprovada por unanimidade
as propostas de audiência da Federação Nacional
dos Defensores Públicos, da Associação Nacional
dos Magistrados da Justiça do Trabalho e a enti
dade nacional que congrega os Advogados Tra
balhistas. O Senhor Constituinte Michel Temer
retirou sua proposta de audiência dos Delegados
de Polícia,em favor dos Magistrados Trabalhistas.
COMUNICAÇÕES: O Sr. Constituinte Ronaro Cor
rea solicitou que se registrasse o gesto de elegân
cia e delicadeza do Senhor Leite Chaves, que su
geriu o adiamento das decisões para se aguardar
a presença do titular da Subcomissão, bem como
do Senhor Relator.Registrou, também, o testemu
nho de companheirismo do Sr. Michel Temer ao
retirar sua proposta. O Sr. Constituinte Adolfo Oli
veira consignou em voto de protesto contra o
Jornal do BrasO que distorceu informações for
necidas por S. Ex"àquele jomal. O Sr. Presidente
registrou a presença do Sr. Paulo Cesar Chagas,
representante da Federação Nacional dos Defen
sores Públicos. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou
a presente às doze horas, convocando os senho
res Constituintes para a próxima reunião, a reali
zar-se às cartoze horas e trinta minutos do dia
dez de abril do corrente ano. As notas gravadas,
depois de transcritas, farão parte destes registros,
publicando-se a sua íntegra no Diário da Assem
bléia Nacional Constituinte. E, para constar,
eu Tasmânia Maria de Brito Guerra, Secretaria,
lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente Constituinte
José Costa.

o SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Cons
tatada, junto à SI"Secretária, a existência de quo
rum, damos por aberta esta reunião. Quero, antes
de passar à leitura da Ata, consignar a impossi
bilidade das presenças do Presidente, Deputado
José Costa, e do Relator, Deputado PlínioArruda
Sampaio, que por motivos de saúde tiveram de
se deslocar de Brasília hoje. Na ausência do Se
gundo Vice-Presidente, solicitaríamos a contribui
ção do ilustre Senador Leite Chaves, para que
assumisse a posição de Relator ad hoc, e colabo
rasse na medida do possível, nessa incumbência,
durante esta reunião.

Peço à SI" Secretária que proceda à leitura da
Ata.

(É lida e aprovada a Ata da Reunião anterior.)

O SR. PRESIDENTE (Jairo Cameiro) - Antes
de colocar a palavra franqueada - e não temos

a pauta pré-estabelecida - quero fazer uma co
municação, em nome do Presidente, Constituinte
José Costa. Em reunião havida com o Presidente
da nossa Comissão Geral houve fixação da quar
ta-feira, pela manhã, para ser destinada à reunião
plenária da Comissão Geral. Isso irá implicar uma
alteração em nosso calendário. O Presidente José
Costa pediu que transmitisse essa informação aos
ilustres companheiros. Quando S. Ex' retomar,
esse assunto será apreciado para reformulação
do calendário. Quero também fazer o registro da
presença de um representante dos órgãos da De
fensoria Pública, aquele senhor que está ali, que
deve estar trazendo também uma correspondên
cia da entidade nacional, manifestando interesse
em fazer uma apresentação junto a essa Subco
missão. Esse assunto deverá ser apreciado opor
tunamente por esta Subcomissão. Quero ainda
confumar que teremos a primeira audiência públi
ca na próxima segunda-feira, às vinte e trinta ho
ras, com a presença da entidade nacional do Mi
nistério Público. Está sendo defmido o local para
esta audiência, que será o salão da Comissão
de Justiça, se não me engano, onde funcionou
o plenário da nossa Comissão Geral. D.Tasmânia
está tomando todas as providências para que se
possa receber a Subcorníssâo, outros parlamen
tares, convidados e pessoas interessadas nessa
causa. Está franqueada a palavra aos Srs. Consti
tuintes. Peço registrar o nome para efeito de gra
vação.

O SR. CONSTITUINTE PAES LAI'IDIM - Sr.
Presidente, diante da premência dos nossos traba
lhos, problema de tempo, teremos de trabalhar
durante feriados e à noite também. Mas eu ponde
raria ao Sr. Presidente e aos demais colegas que
a primeira audiência pública deveria ser pela ma
nhã, tendo em vista as características especiais
de que se revestiria, com a presença da própria
imprensa, enfim, no sentido de propiciar uma me
lhor repercussão dos seus trabalhos. Acho que,
sendo segunda-feira, à noite, a primeira audiência
poderá não ocasionar, talvez, um certo interesse.
Ponderaria que essa audiência, a primeira, tão-so
mente - as demais poderiam ser feitas à noite
-, tivesse lugar durante o dia. Terça-feira poderia
ser o dia mais adequado para a audiência pública.
Era a ponderação que me permitiria fazer.

O SR. PRESIDENTE (Jairo Cameiro) - Diria
ao nobre Constituinte Paes Landim que são pon
deráveis suas palavras, mas pesa sobre nós aquilo
que o Presidente José Costa bem ressaltou. Esta
mos submetidos às normas regimentais e a um
prazo extremamente exiguo para os nossos traba
lhos. Percebemos a disposição da Subcomissão
de possibilitar Uma maior amplitude de audiência,
de trazer maior número, dentro do razoável, de
instituições, de segmentos da sociedade barasi
feira. O nosso prazo está apertado. Houve uma
deliberação, que não é irremovível,fixando o início
das audiências públicas na segunda-feira, à noite.
E foi aprovada uma pauta de audiências a partir
dessa data.

O SR. CONSTITUINTE PAES LAI'IDIM-Sim,
mas perguntaria a V. Ex" se na terça-feira já há
audiência marcada.

O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Estou
sendo informado pela D. Tasmânia de que os
convites já estão sendo expedidos para termos
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essas quatro primeiras audiências:'Ordem dos
Advogados, Associação Nacional da Magistratura,
MinistérioPúblico, que será logo na segunda-feira,
e os serventuários da Justiça.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Já
há audiência marcada para terça-feira de manhã?

O SR. PRESIDENTE(Jairo Cameiro) - Ainfor
mação da Secretaria é de que sim. Concederei
a palavra, primeiro, ao ilustre Constituinte Silvio
Abreu e, logo após, ao Constituinte Leite Chaves.

O SR. CONSTITUINTE SfLV10 ABREU - Sr.
Presidente, tendo em vista o fato de já estar deci
dida a participação de quatro entidades nas au
diências públicas programadas, entidades essas
que representam vários segmentos da Justiça
brasileira - os advogados, através da OAB, os
juízes e magistrados, através da Associação Na
cional dos Magistrados, os representantes do Mi
nistério Público e até aqueles que se encarregam
de constituir os órgãos auxiliares da Justiça, os
serventuários da Justiça - proponho, concreta
mente, à egrégia Comissão que, como quinta au
diência pública, sejam ouvidos os representantes
da Defensoria Pública. Fundamento esta proposta
com a reafirmação de que a Defensoria Pública
se constutui dos pilares da Justiça brasileira. Por
que se o Ministério Público se encarrega e se
incumbe da defesa dos direitos coletivos, da defe
sa da sociedade, os defensores públicos encarre
gam-se da preservação dos direitos individuais.
Daípor que considero a Defensoria Pública um
importante pilar da Justiça, que deve, hierarquica
mente, ser equiparado ao próprio MinistérioPúbli
co, razão pela qual faço essa proposta concreta,
que submeto, neste instante, a V.Ex' e à aprecia
ção dos eminentes membros desta Subcomissão.

o SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Sub
meto à discussão a proposta do ilustre Consti
tuinte SilvioAbreu.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER- Sr.
Presidente, acho que deveremos aproveitar a reu
nião de hoje para escolher mais duas ou três
entidades que possam comparecer aos nossos
debates. Verifico, pelo calendário aqui distribuído,
que, em três ou quatro dias, já teremos cumprido
essa primeira fase dos trabalhos com os quatro
convidados. Sendo assim, estou de acordo que
se incluam os Defensores Públicos, numa dessas
audiências, pelas razões apresentadas pelo Cons
tituinte SílvioAbreu. Tomo, também, a liberdade
de sugerir mais uma categoria, que foi uma das
aventadas e votadas na reunião oficiosa que fize
mos ontem. E a categoria dos Delegados de Polí
cia, porque vai entrar em pauta uma discussâo
referente ao inquérito policial e outra, que pelo
menos campeia muito pelo Estado de São Paulo,
que é a tese do Juizado de Instrução, e diz muito
de perto à nossa Subcomissáo do Poder Judiciá
rio. Tendo assim em vista que, na manhã de on
tem, já se arrolara a categoria dos Delegados de
Polícia e que talvezpossamos escolher mais duas
ou três entidades na manhã de hoje, quero não
sóapoiar a proposta do Constituinte SílvioAbreu,
mas também sugerir a esta Subcomissão que
se convoque a Associação dos Delegados de Po
lícia.

O SR. PRESIDENTE (Jairo Cameiro) - A ma
téria continua em discussão

O SR. CONSTITUINTE ADOLPHO OUVElRA
- Sr. Presidente, já deixei, acredito, bem claro,
na reunião de ontem, meu irrestrito e entusiástico
apoio à proposta do Constituinte SílvioAbreu. Não
poderia faltar aqui a presença da Defensoria Públi
ca. Portanto, a indicação feita tem todo o nosso
apoio. Minha dúvida dirige-se à circunstância de
que teremos seis dias reservados para audiências
públicas.

O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Des
culpe, deve ser cinco dias.

O SR. CONSTITUINTE ADOLPHO OUVElRA
- Seis dias. Segunda e terça-feira da semana
que vem e mais terça, quarta, quinta e sexta, res
pectivamente, dias vinte e um, vinte e dois, vinte
e três e vinte e quatro de abril. Então, serão seis
dias.Temos o primeiro dia reservado ao Ministério
Público;o segundo será para uma outra entidade,
talveza dos magistrados. Para a semana seguinte,
depois da Semana Santa, teremos quatro dias
para audiências. Seriam mais duas entidades des
sas do primeiro grupo, digamos assim, a Defen
soria Pública e mais uma. A lembrança trazida
pelo eminentíssimo colega MichelTemer é extre
mamente razoável e importante. Entretanto, que
ria ponderar sobre a necessidade de se receber
aqui uma representação da Justiça do Trabalho,
que tem uma importância muito grande na aná
lise que a Subcomissão certamente fará. Tenho
receio de que, se preenchermos, desde logo, a
sexta audiência com os Delegados de Polícia,não
haverá tempo para se receber a representação
dos magistrados da Justiça do Trabalho.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER 
Concede-me V.Ex' um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Jairo Cameiro) - Con
cedo a V.Ex' o aparte.

O SR. CONSTITUINTE MICHELTEMER- De
sejo apenas ponderar a oportunidade, Constituin
te Adolpho Oliveira. Na verdade, teremos doze
audiências públicas. Ao propor a vinda dos Dele
gados de Polícia, estou supondo que ainda há
mais seis audiências públicas a serem realizadas.
O que entendi é que, nesses seis dias, teríamos
audiências pela manhã e no período da noite,
tanto que, ontem, foram arroladas doze entidades,
salvo se estiver enganado. Mas o que ficou mais
ou menos estabelecido seria isso.

O SR. CONSTITUINTE ADOLPHO OUVElRA
- Agradeço o aparte do nobre Constituinte Mi
chel Temer. Quero ponderar que não é bem as
sim. E tanto não o é, que, na próxima segun
da-feira, o primeiro dos seis dias, vamos ter ape
nas uma audiência pública, à noite. Na terça-feira,
acredito que também teremos uma audiência pú
blica.Daí a minha ponderação. Se vamos graduar
a importância das entidades que vão comparecer
a essas audiências, precisamos abrir o leque e
verificarquais aquelas que serão priorizadas, além
das quatro que já formaram no primeiro grupo.
Acho imprescindivel ouvir o eminentíssimo Rela
tor e, é claro, a ponderação dos demais colegas.

O SR. RELATOR LEITE CHAVES - Sr. Presi
dente, minha posição aqui é muito precária e tran
sitória. Não teria a autoridade e a sabedoria do
Relator efetivo.Estou ocupando, só nesta manhã,
esta honrosa função. Mas pondero a essa Subco
missão que o trabalho de uma Subcomissão e

sem resultado estão ligados diretamente à sua
eficiência, que até temos mostrado. Avançamos
muito, ao que estou sabendo, em relação às ou
tras subcomissões. A nossa exige uma eficiência
muito grande, pois vamos tratar de assunto técni
co. Essa entidade a que se refere o Deputado
Abreu Silva seguramente, haverá de ser ouvida.
Mas decidimos, ontem, que eram inicialmente
quatro entidades a serem ouvidas. Sequer temos
a experiência da primeira audiência. Depois de
ouvirmos a primeira entidade também será ouvida
a representação da Defensoria Pública. A partir
daí, teremos um critério para ouvir as demais,
inclusive com o estabelecimento de novas convo
cações. Então, o apelo do Relator é no sentido
de que as matérias discutidas se considerem pe
remptas, pois, se continuarmos dessa forma, vai
ser muito difícil. Faço um apelo nesse sentido,
pois isso foi decidido. Ficou em Ata. Eram quatro.
Antes, houve aquela votação e foi fixado um nú
mero de doze, que seriam passíves de conside
ração pela Comissão. Mas, inicialmente, seriam
apenas essas quatro. Acho que assim obedece
ríamos à metodologia do nosso Regimento. A
segunda consideração que queria fazer,antes que
passe despercebida, é que se determinou que
as visitas se limitariam ao Supremo Tribunal Fe
deral, órgão máximo do Poder Judiciário, e à Pro
curadoria-Geral da República. Telefonei, depois,
ao Presidente, ponderando que o Procurador-Ge
ral da República está no mesmo nível adminis
trativo do Procurador-Geral do Trabalho e do Pro
curador-Geral da Justiça Militar. Eles são nomea
dos pelo Presidente da República, por indicação
do Ministroda Justiça. Em última análise, a autori
dade máxima da Promotoria Pública é o Ministro
da Justiça. Acho que a nossa visitadeveria ater-se
ao Supremo Tribunal e ao Ministro da Justiça,
porque teríamos que visitar os dois outros, senão
iríamos criar determinado problema. E essa visita
é meramente formal e simbólica. Acho que não
haverá problema algum, Sr. Presidente. Pergunto
a V. Ex' se está marcada para sexta-feira uma
reunião nossa, pela manhã.

O SR. PRESIDENTE (Jairo Cameiro) -Ainda
não.

O SR.RELATOR (LeiteChaves)-Tenho infor
mação de que será em breve. Chamamos a aten
ção para o § lO, do art. 13, do Regimento, que
diz que, no dia em que houver sessão plenária
da Constituinte no mesmo horário não poderá
haver reunião da Comissão. E, na sexta-feira, pela
manhã, há sessão da Constituinte. Faço apenas
essa lembrança.

O SR. CONSTITUINTE ADOLPHO OUVEIRA
- Não há sessão da Constituinte na segunda
feira.

O SR. RELATOR (Leite Chaves) - Será na
sexta-feira.

O SR. CONSTITUINTE ADOLPHO OUVElRA
- Refiro-me à segunda-feira, à lembrança do
Constituinte Paes Landim. Nada impede que a
audiência pública de segunda-feira seja feita às
14h, pois, nesse dia, a Assembléia Nacional Cons
tituínte não realiza sessão.

O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Aco
lhendo a lembrança do Senador Leite Chaves,
acredito que a matéria já foi vencida quanto à
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definição dessas audiências. Claro que isto não
é irremovíveI. Se este Plenário quiser modificar
a decisão, nada o impede. O Plenário é soberano,
mas o que preocupa bastante é o tempo e a
organização dessas audiências. Consta que os
convites já estão expedidos para a primeira au
diência do MinistérioPúblico,à noite, e isso facilita
a presença dos Constituintes, seja da Subcornís
são, ou de qualquer parlamentar, que tenham in
teresse nisso e que geralmente, nesse dia, estão
retomando dos seus estados de origem. À noite,
pode haver algum prejuízo, pela ausência mais
intensiva da imprensa, por exemplo. Mas podere
mos obter grandes frutos com a contribuição da
instituição convídada, pois acho que, ai,se localiza
o produto nobre que queremos extrair.Quero fa
zer outro registro quanto às disponibilidades de
tempo. Na quarta-feira, quando deveríamos ter
duas sessões, só teremos uma, pois, pela manhã,
o tempo será reservado ao Plenário da Comissão
geral. Na sexta-feira, havendo sessão da Consti
tuinte, pela manhã, teremos sessão à tarde 
isso foi convencionado ontem ou anteontem. Na
sexta-feira,porque há sessão da Constituinte, pela
manhã, a sessão pública que ocorrer, será à tarde.
Concedo a palavra ao Constituinte Adolpho Oli
veira.

o SR. CONSTITUINTE ADOLPHO OLIVEIRA
- Ouvi a comunicação feita por V. Ex" sobre
a utilização das quartas-feiras, parte da manhã,
talvez um dos melhores horários, em termos de
presença e facilidade de trabalho, para funciona
mento da Comissão plena Indago a V. Ex" qual
a pauta da Comissão plena, quando as subco
missões estão entregues ao seus trabalhos com
angústia de tempo. A mim me parece que, de
acordo com o Regimento Intemo e com o espírito
que presidiu a sua elaboração, a Comissão plena
SÓ se deveria reunir depois de esgotado o prazo
das subcomissões. Ela terá que compatibilizar o
trabalho das três subcomissões e apresentar o
anteprojeto ou o projeto das três matérias em
que se divide a competência da Comissão plena.
Antes disso, não há o que discutir e o que fazer
nessa Comissão.

O SR. PRESIDENTE(Jairo Cameiro) - Rece
bemos a comunicação do Presidente da nossa
Subcomissão, depois de um encontro mantido
com o Presidente da Comissão geral, o Consti
tuinte Oscar Corrêa. Não sei se já foi distribuído
aos membros desta Subcomissão um papel onde
consta que, às quartas-feiras, pela manhã, se reu
nirão o Relator-Geralda Comissão com os relato
res das subcomissões. Ao lado disto, haverá ses
são plenária. O entendimento havido.,.foi entre o
Presidente da Comissão geral e os presidentes
das subcomissões e os relatores desta, também.
Estou apenas transmitindo uma comunicação
que recebi do nosso Presidente José Costa. Tem
a palavra o Depurado Francisco Amaral.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL
- Sou velho advogado trabalhista, com quase
40 anos de atividade e, com todo o respeito às
ponderações feitas aqui pelo Senador Leite Cha
ves, pelo nosso Presidente Jairo Carneiro, gostaria
de insistir na tese desenvolvida pelo Deputado
Adolpho Oliveira.Realmente, a Justiça do Traba
lho ocupa, neste Pais, urna posição privilegiada
no tocante à solução dos problemas de ordem

social, tão evidentes, tão flagrantes acerca de ma
nifestações constantes nos últimos momentos.

O SR. PRESIDENTE (Jairo Cameiro) - Se V.
Ex" permitir, gostaria de dizer que não discordei
de V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL
- Mas gostaria de insistir, aqui, na necessidade
absoluta de começar falando, desde logo, para
irocupando espaço e para que a Justiça do Traba
lho tivesse também acesso a essas audiências
públicas, não apenas no campo da Magistratura,
dos magistrados, dos ministros, dos juizes, dos
tribunais superiores, mas fundamentalmente tam
bém em relação às entidades que congregam
os advogados trabalhistas, pelos seus sindicatos,
que existem, ou pelas suas associações profissio
nais que há em várias partes do País. A Justiça
do Trabalho haverá de ter uma posição melhor
definida, melhor equacionada na nova Carta, de
acordo com o avanço social que vivemos. Quero
deixar registrado, da minha parte, o meu empe
nho para que não apenàs os magistrados do Tra
balho, mas algumas associações ou associação
mais representativa dos advogados trabalhistas
possam trazer aqui os seus subsídios. Já o Sena
dor Maurício Corrêa, quando falou sobre a OAB
- e o fez em nome de todos advogados - foi
quem lembrou a necessidade de se dar um espa
ço aos advogados trabalhistas, que têm alguma
verdade para trazer aqui ao nosso conhecimento.
Insisto, portanto, em que, na primeira oportuni
dade, possa ser programada não apenas audiên
cia pública para a Justiça do Trabalho, para a
magistratura, mas também para as entidades que
representam os advogados rmlítantes da Justiça
do Trabalho.

O SR. PRESIDENTE(Jairo Carneiro) -Antes
de passar a palavra ao nobre Constituinte Ronaro
Corrêa e pedir a compreensão do Constituinte
Michel Temer, gostaria de dizer que concordo
plenamente com esse ponto de vista, por convic
ção, embora faço o registro que tenho compro
metimento com esta causa, porque minha esposa
é juízatrabalhista. Mas isto não me retira a isenção
de encarar, como V. Ex", a necessidade funda
mental de que haja audiência desse segmento
especializado da Justiça brasileira.

Concedo a palavra ao Constituinte Ronaro Cor
rêa.

O SR. CONSTITUINTE RONARO CORRÊA
Sr. Presidente, na verdade a minha intervenção
teria sido pela ordem, para solicitar a V. Ex" um
esclarecimento. Parece-me ser regimental a de
terminação de haver um mínimo de cinco e no
máximo oito audiências. Se bem entendi, o nobre
Constituinte MichelTemer falou em doze audiên
cias.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER- Se
V. Ex" me permite um esclarecimento, na verdade,
na reunião de ontem, deliberou-se por doze au
diências. Eu tinha presente a disposição regimen
tal que fixava o máximo de oito audiências. Mas
pareceu-me que nada impede que a Subcomis
são, oficialmente, ouça um mínimo de cinco e
um máximo de oito e, extra-oficialmente, possa
ouvir outras entidades, tal como acontece nos
nossos contratos. Foi por este motivo que falei
em doze sessões.

O SR. CONSmUlNTE RONARO CORRÊA
Isto só faz fortalecer as minhas solicitações de
esclarecimento, porque realmente parece que
não ficou definido se vamos superar a determi
nação regimental em uma condescendência, di
gamos assim, ou se vamos ficar adstritos aos
limites regimentais. Esta é a razão da solicitação
de esclarecimento, até para termos condições efe
tivamente de priorizarmos as sugestões, de minha
parte tão bem acolhidas, como a primeira; do
Constituinte SílvioAbreu. Para aqueles que ainda
não o conhecem, o Constituinte Sílvio Abreu é
um defensor ardoroso da tese que esposa agora.
Colocou-a em prática, como Secretário de Justiça
de MinasGerais.Teve um grande avanço, na práti
ca, a tese que defende aqui. Quanto à Justiça
do Trabalho, Terá sido lamentável, se não acatar
mos aqui a sua participação. É preciso, no entan
to, que quantifiquemos as audiências para estabe
lecermos as prioridades. Esta é a minha questão
de ordem

O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Ela
é de todo procedente, Constituinte Ronaro. Acre
dito, outrossim, que foi satisfatória a complemen
tação do Constituinte MichelTemer. Gostaria tam
bém de registrar - e isto facilitaria um pouco
a deliberação deste plenário - o que o Presidente
José Costa anunciou, ontem. pedindo que eJ,I
transmitisse a esta Subcomissão. Trata-se da notí
cia de que a visita da OAB deverá ser realizada
perante a nossa Comissão geral. Com isso pode
ríamos preencherjá o espaço da quarta audiência,
sem prejuízo de, eventualmente, por deliberação
deste plenário - peço que ponderem um pouco
- incluirmos já uma ou duas entidades na pro
gramação, no calendário.

Concedo a palavra ao Constituinte Michel Te
mer.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER- Sr.
Presidente, apenas queria esclarecer que, ao fazer
a proposta que a categoria dos Delegados de
Polícia aqui se pronunciasse, tinha presente, co
mo enfatizei, a idéia de que teríamos aproxima
damente doze entidades. Evidentemente, não es
taria em mim jamais a idéia de repudiar a pre
sença dos Juízes do Trabalho e dos Advogad'os
do Trabalho. Pelo contrário, sou daqueles que
vem referendar a opinião dos Constituintes Fran
cisco Amaral e Adolpho Oliveira.Acho fundamen
taique se ouçam integrantes da Justiça do Traba
lho, assim como aqueles que ajudam na sua ad
ministração, que são exatamente os advogados
trabalhistas. Acho que a ponderação do Consti
tuinte Ronaro Corrêa é pertinente, porque temos
que definir, em dado instante, quantas sessões
teremos. Definida a ordem de prioridades, abriria
mão da minha sugestão em favor, seja dos defen
sores públicos, seja dos integrantes da Justiça
do Trabalho, sem dúvida alguma.

O SR. PRESIDENTE (Jairo Cameiro) -Antes
de conceder a palavra, gostaria de fazer algumas
sugestões. Diante das manifestações, acredito
que poderíamos estabelecer um consenso pela
eleição de mais duas audiências: a dos magis
trados trabalhistas, que talvezpudessem estar jun
tos, em uma mesma audiência, com os advoga
dos trabalhistas, reunidos então, em um pacote
- a expressão não é muito feliz; e a outra seria
a dos defensores públicos. Quero consultar o ple-
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nário sobre esta decisão imediata. Se houver con
cordância, fecharia esta apreciação nesses limites.
Ponho em apreciação a matéria.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER- Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem. Não quero
ser insistente, mas, se vamos escolher duas, per
gunto a V. Ex-: não poderíamos escolher três au
diências, agora? Seria acolher as-sugestões que
aqui foram feitas. Insisto um pouco, porque sei
que haverá muito debate em tomo dessa questão
da posição institucional dos delegados de Polícia,
especialmente em face da possibilidade da insti
tuição do Juizado de Instrução. Acho interessante
ouvi-los, ainda que fosse em um período infrior
ao de três horas. Reduziriamos esse período de
três horas para uma hora e meia, a fim de trazer
mos outra entidade.

O SR.PRESIDENTE(Jairo Cameiro)-Aomis
são dos delegados não significaqualquer rejeição.
Talvez preocupado com os ganhos que vamos
ter com as apresentações, estivesse também que
rendo preservar oportunidade ao Constituinte Jo
sé Costa, a quem compete a consdução 90S tra
balhos desta Subcomissão, de fazerponderações,
dentro desta abertura que existe, para que pudes
se indicar outras instituições que eventualmente
não estejam sendo lembradas nesta hora e que
mereçam igual relevo.Assim,em um amplo deba
te, que todos desejamos, poderiamos tomar essas
decisões, através do estabelecimento de priori
dades. Lembro-me bem de que o ilustre Relator
efetivo,Constituinte PlínioSampaio, fezaqui men
ção a algumas instituições vinculadas à Igreja,
aos trabalhadores do campo e da cidade, seg
mentos' esses da sociedade brasileira cuja contri
buição reputo também de alta importância para
a elaboração da nossa empreitada. Coloco a ma
téria em discussão e pediria que nos aproximás
semos de uma deliberação.

Concedo a palavra ao Constituinte Leite Cha
ves.

O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Sr.
Presidente, no caso também, há as polícias milita
res. A função do Presidente e do Relator é extre
mamente importante. Estados aqui em trânsito,
apenas substituindo os titulares. O que hoje esta
mos decidindo altera substancialmente o que foi,
ontem, amplamente discutido. Faço, pois, um
apelo ao plenário para que discutamos a matéria
na próxima reunião. Na ocasião, o Presidente e
o Relator, titulares, órgãos-chave da Subcomis
são, poderão dar outros esclarecimentos. Com
efeito, se não respeitarmos as matérias vencidas,
peremptas, estaremos perdendo nossa eficiência.
Teríamos outros assuntos a discutir hoje. Isto é
um apelo. Parece até uma ditadura, mas, se colo
carmos dez entidades, terminamos alterando o
decidido. Faço um apelo aos ilustres pares, até
na minha condição transitória de Relator. Seria
muito fácilcolocarmos outras aqui. Tivemos uma
longa reunião, ontem, em que todos votaram uma
preliminar. Em seguida, decidimos aqui, dentro
desse critério. E já vamos a1terarr hoje? Então,
terminaríamos não levando em consideração na
da do que se decidiu anteriormente. Se pelo me
nos os titulares estivessem aqui! Eu sequer sou
da Mesa, V. Ex", ainda é o Vice-Presidente, eu
nem sequersou Relator.Estou aqui por uma razão

premente. O País está nas últimas. Quer dizer,
decidimos, alterando substancialmente o calen
dário sem experiência alguma de como serão es
sas reuniões públicas. Será que a primeira já não
nos oferecerá critériospara modificações? Senho
res é um apelo. Acredito que, então, faríamos
uma grande concessão aos nossos trabalhos se
deixarmos, pelo menos este assunto, para ser dis
cutido perante o Relator titular. Não creio que
haja, uma premência para decidirmos isto. Se
não obtivermos um respeito a isto, teremos gran
des c;lificuldades. Sr. Presidente é um apelo.

O SR.PRESIDENTE(Jairo Cameiro) - O ape
Io está registrado, a matéria continua em aprecia
ção. Tem a palavra o Constituinte SilvioAbreu.

O SR. CONSTITUINTE SfLVIO ABREU - Sr.
Presidente, diante do apelo do eminente Relator,
o que tenho é o mais induvidoso respeito e apreço
ao seu apelo aqui enunciado. Mas, na realidade,
tenho a impressão de que todos estamos inteira
mente conscientes de que não está havendo ne
nhuma alteração no que ficou decidido ontem.
Ao contrário, decidiu-se a audiência pública de
quatro entidades, que constam da ata, já apro
vada, referendada e selada ao final, em derradeiro.
O que pretendemos, na realidade, é apenas um
acréscimo à pauta de audiências já programadas.
Esse acréscimo há de permitir apenas vantagens
à comissão, na agilização de seus trabalhos, no
encaminhamento de suas atividades, na expedi
ção de convites e, muito mais que isso, haverá
de permitir às entidades convidadas o estabele
cimento de seus respectivos calendários e até a
preparação do material necessário e indispensá
velao encaminhamento a esta comissão. Quando
falamos da Defensoria Pública, na realidade pre
tendemos inserir na Justiça brasileira um dispo
sitivo até aqui inexistente, a não ser em letras
bisonhas e às vezes até inexpressivas, mas que
represente a democratização e, por que não dizer,
a socialização da própria Justiça. E por ser um
dispositivo novo, por ser um organismo ainda re
cente, que tem caminhado, agora, com este País,
de tempos para cá, é preciso que estas entidades
se aglutinem, com a maior antecedência possível,
para que aqui venham, em primeiro lugar, sendo
altamente ou expressamente representativas, na
maior dosagem possível, que possam também
trazer trabalhos esclarecedores, elucidativos e, so
bretudo, profundos ao esclarecimento de todos
nós, membros dessa comissão. De modo que
reitero o apelo anterior, que dirijoagora especial
mente ao eminente Relator, Senador Leite Cha
ves, para que compreenda esta angústia, esta afli
ção, no sentido de que esse calendário fique deci
dido quanto antes. Istosó trará proveito aos mem
bros dessa comissão e às próprias entidades que
aqui haverão de participar, sem que se altere em
nada o que já ficou decidido até aqui, ao contrário,
confirmando e ratificando todas as decisões ante
riores.

O SR. PRESIDENTE(Jairo Carneiro) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Francisco Amaral.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL
- Compareci atrasado a esta reunião, Sr. Presi
dente, mas, se bem entendi a audiência da comis
são em relação à OABestá praticamente suspen-

sa, Éum fato novo que se cria,um espaço. Deixou
de haver aquela situação de ontem, quando se
decidiu em torno do assunto para se ter uma
situação nova no dia de hoje. Já existe, então,
pelo menos um espaço em relação ao que foi
decidido ontem. Gostaria de insistir nisso, respei
tosamente. Meu nobre colega Leite Chaves, ho
mem da maior competência, que se fez grande
pela sua luta permanente na sua indormida vigi
lância em tudo que se propõe a realizar, quero
ponderar a V. Ex" que, na verdade, em relação
à Defensoria Pública, em relação à Justiça do
Trabalho - isto é assunto praticamente do con
senso de todos os vinte integrantes desta douta
assembléia - parece-me que ninguém desta
Subcomissão dispensará a audiência desses dois
segmentos. Em razão disso, insistiria no sentido
de que, se possível,até para facilitaro encaminha
mento da matéria, já hoje, decidíssemos a respeito
dessas duas sugestões com efeito, se convidar
mos, para a próxima semana, com apenas um
ou dois dias de antecedência, as entidades e os
magistrados, eles sequer terão condições de ela
borar alguma coisa mais substanciosa para trazer
à nossa consideração. Parece-me da maior opor
tunidade que se decida isto hoje. Por isso, respei
tosamente, quero divergir do meu mestre Leite
Chaves, no sentido de que decidamos, hoje, com
relação, pelo menos, a esses dois segmentos. In
c1usíve, o Deputado Michel Temer disse-me que
estaria até disposto a abrir mão da sua sugestão,
para que' se aprove, no dia de hoje, essas duas
sugestões.

O SR. REI.ATOR (Leite Chaves) - Sr. Presi
dente, nada há de pessoal de parte da relataria.
Este organismo, que ocupo transitoriamente, tem
que ser um pouco mais rígido. Vejo que, a esta
altura, tem que se aceitar a sugestão e sobre ela
decidir. Mas, se amanhã aparecer alguém e pro
por que devemos incluir os delegados e a polícia,
o que acham V. Ex"s?Vãoinvocar que a discussão
está perempta, ou a situação continua em aberto
para audição de outras entidades? Se hoje for
aprovado isso, então a matéria fica - digamos
- aberta para, a qualquer momento, outras enti
dades serem...

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE(Jairo Carneiro) - Acre
dito que o assunto já esteja bem amadurecido,
apesar de termos o registro da chegada de mais
um ilustreConstituinte.Embora seja nosso desejo
colocar em deliberação uma proposta, teremos
antes a palavra concedida ao Constituinte Carlos
Vinagre. Mas, eu me permito antecipar aquilo que
pretendemos, que imaginamos venha sintetizar
o sentimento geral. Teríamos o preenchimento
de um espaço, que caberia à OAB, e acresce
riamos mais um espaço com defensores públicos
e com a magistratura trabalhista, juntamente com
a entidade nacional dos advogados trabalhistas,
numa mesma audiêricia estes dois últimos seg
mentos. Tem a palavra o Constituinte Carlos Vina
gre.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS VINAGRE 
Sr. Presidente, parece que, com a posição do
Constituinte Leite Chaves, já me torna difícil sus
tentar o que pretendia. S. Ex", ao usar da palavra,
disse exatamente o que iríamos ponderar. Acre-
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dito que devamos, a todo instante, quando fatos
novos, necessários, importantes, surgirem, refor
mular posições anteriores. Não devemos ficar pre
sos a uma decisão anterior. No dia seguinte se
algum Constituinte, membro dessa comissão
mostrar que a decisão antenor não era a melhor,
devemos recuar e assumir outra. Parece-me que
o desejo é encontrar o melhor caminho. Tenho
certeza de que nosso Presidente, inclusive, ficará
satisfeito e feliz por esse avanço da comissão.
Se há necessidade de ter que esperar na sua au
sência, que retardássemos a posição, que será
um avanço da comissão. Parece-me que a comis
são está para votar a proposição do Constituinte
SílvioAbreu. Julgo salutar a decorrência da asso
ciação de todas as idéias dos companheiros.

O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Obri
gado, ilustre Constituinte. Colocaremos em deli
beração esta proposta, que é do plenário, de in
cluirmos, de imediato, a instituição nacional da
Defensoria Pública como uma audiência, e, como
outra, a instituição nacional que congrega os ma
gistrados trabalhistas e os advogados trabalhistas.
Em votação. (Pausa.) Aprovado por unanimidade.
Em prosseguimento a sessão. A palavra continua
franqueada aos Srs. Constituintes. Tem a palavra
o Deputado Ronaro Corrêa.

O SR. CONSTITUINTE RONARO CORRÊA 
Sr. Presidente, não queria deixar passar a oportu
nidade para registrar o gesto de delicadeza, de
elegância, de solidariedade para com os ausentes
efetivos da Mesa. Acho que foi a isto a que o
Senador Leite Chaves também quis referir-se de
uma maneira delicada. Queria deixar registrado
o entendimento, que me parece seja de todos
os colegas, de que efetivamente houve um ato
de delicadeza, de elegância e de cordialidade para
com os ausentes, assim como também o Consti
tuinte Michel Temer, que teve a delicadeza tam
bém de abrir mão de sua propositura, para a aco
modação desta sessão permitindo que houvesse
o progresso referido aqui. Esse era o registro que
queria relatar.

O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Creio
que, com o total endosso de todos os presentes,
Deputado Ronaro. Tem a palavra o Deputado
Adolpho Oliveira.

o SR. CONSTITUINTE ADOLPHO OLIVEIRA
- Sr. Presidente, ao deixar, ontem, este recinto,
fui abordado por uma jornalista, uma repórter,
que me perguntou sobre os trabalhos da Subco
missão do PoderJudiciário. Declarei que os traba
lhos estavam tendo uma sequência dinâmica até,
que a Comissão estava muito bem organizada
e muito bem intencionada e que já havíamos ca
minhado bastante, a tal ponto que já tínhamos
o roteiro e o cronograma das atividades da Comis
são também, aprovado. E foi só. Para surpresa
minha, o Jornal do BrasD, de hoje, atribui-me
uma declaração que faço questão de contestar:
que eu teria dito que na Comissão não sabíamos
o que fazer. É difícil, Sr. Presidente, muito difícil
esperar fidelidade a uma conversa que não dava
margem a qualquer tipo de exploração dessa or
dem. Mas, em certas ocasiões, existe o propósito
predeterminado de atingir a ordem, a organização
dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituin
te. Só posso atribuir a isso. Queria deixar aqui

consignado o meu protesto e o meu veemente
desmentido à declaração que me foi atribuida
no Jornal do Brasil de hoje. Finalmente, Sr. Pre
sidente, queria fazer um apelo a V.Ex' e, especial
mente, à nossa eficientíssima secretária, D. Tas
mânia, para que diligenciasse no sentido de con
seguir acomodações razoáveis para o público. Es
tou verificando que hoje há apenas uma única
cadeira à disposição. Ontem, eram três. Quer di
zer, duas já desapareceram e hoje temos uma
só.Acredito que deveríamos ter, pelo menos, uma
dez ou doze cadeiras à disposição de público tão
seleto que nos prestigia com a sua presença.

O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - ilustre
Constituinte Adolpho Oliveira, o protesto de V.
Ex' acredito que seja o de todos nós que o conhe
cemos na sua idoneidade e dignidade parlamen
tar e de cidadão. Incorporo-me à sua manifes
tação, que será consignada pela Sr" Secretária.
Peço também, em termos administrativos, que
adote providências para suprir essa deficiência.
Já solicitei também à Sr' Secretária para que pos
samos dispor de mais microfones nesta sessão.
Continua franqueada a palavra. Se algum dos ilus
tres parlamentares tiver também contribuições,
teses ou propostas, podem dirigi-Ias à Mesa, para
que possamos fazer a sua distribuição e intensi
ficar o processo de intercâmbio com vistas a ex
plorar a temátiva que nos compete. A palavra con
tinua franqueada. Permito-me fazer o registro da
convocação de mais uma reunião. A presença
do Presidente em Brasilia deverá ocorrer amanhã.
Então, convém que programemos para amanhã,
à tarde, uma reunião desta Subcomissão, sujeita
a um eventual remanejamento. Amanhã, às
14hs30, fica convocada outra reunião. Alguém
mais pode usar a palavra.

O SR. CONSTITUTUlNTE MICHELTEMER
Sr. Presidente, peço a palavra para um esclareci
mento: na segunda-feira, não teremos reunião pe
la manhã, só à noite.

O SR. CONSTITUINTE (Jairo Carneiro) - Exa
tamente: a audiência para o Ministério Público.
Solicitei, inclusive, a D. Tasmânia mandar fixará
à porta do salão, onde haverá a r.íllllnião, um aviso,
que também funciona com um 'ftl"nvite para todos
os interessados. Se ninguém mais desejar usar
da palavra, podemos dar por encerrada esta reu
nião, agradecendo a contribuição ao ilustre Sena
dor Leite Chaves e a todos os presentes. Muito
obrigado.

ATA DA t- REUNIÃOEXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA NO DIA 13-4-87

Aos treze dias do mês de abril de mil novecentos
e oitenta e sete, às vinte horas e trinta minutos,
reuniu-se a Subcomissão do Poder Judiciário e
do Ministério Público, na Sala da Comissão de
Organização dos Poderes e Sistema de Governo,
Anexo ll, Sala A, com a presença dos seguintes
Constituintes: José Costa, Presidente; Jairo car
neiro e P1inio Martins, Vice-Presidentes; Plínio Ar
ruda Sampaio, Relator; Moysés Pimentel, Leite
Chaves, Raul Ferraz, Ronaro Corrêa, Ivo Mainardi,
Michel Temer, Paes I:.andim, Maurício Corrêa, Ib
sen Pinheiro, Carlos Vinagre, Adhemar de Barros
Filho, Raquel Cândido, Fábio Feldmann, Vivaldo

Barbosa e Nelson Jobim. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião passando a leitura da Ata da reunião ante
rior, que foi aprovada por unanimidade. ORDEM
DO DIA: O Senhor Presidente apresentou o Dr.
Antônio Araldo Ferraz Dal Pozzo,Secretário-Geral
da Confederação Nacional do Ministério Público,
que fez ampla explanação sobre a proposta envia
da por aquela entidade. Interpelaram o senhor
conferencista os Senhores Constituintes: Plínio
Arruda Sampaio, Relator; Maurício Corrêa, Paes
Landim, Michel Temer, Leite Chaves, Ivo Maia
nardi, Ibsen Pinheiro, Nelson Jobim, Ronaro Cor
rêa, Plínio Martins, Raquel Cândido, Jairo Carnei
ro, VivaldoBarbosa, Fábio Feldmann, Raul Ferraz
e Carlos Vinagre. COMUNICAÇÕES: O Senhor
Presidente consignou a presença do Senhor Pro
curador-Gerai da República, Dr. Sepúlveda Per
tence. Consegnou, ainda, a satisfação de saber
prestigiando o evento os representantes do Minis
tério Público de quinze Estados brasileiros, além
de Procuradores-Gerais dos Estados, Coregedo
res-Geraís, Juízes do Trabalho, Ministério Público
do Trabalho, Delegados de Polícia e advogados.
ENCERRAMENTO: Agradecendo a presença do
Dr. Antônio Araldo Ferraz Dal Pozzo e congratu
lando-se com a brilhante exposição, o Senhor
Presidente encerrou a presente à zero hora e qua
renta minutos do dia quatorze de abril, convo
cando os Senhores Constituintes para a próxima
reunião, a realizar-se hoje, quando será ouvida,
em audiência pública, a Associação, Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho. As notas gra
vadas, depois de transcritas, farão parte destes
registros, publicando-se a sua íntegra no Diário
da Assembléia Nacional Constituinte. E, para
constar, eu Tasmânia Maria de Brito Guerra, Se
cretária, lavrei a presente Ata que, após lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente
Constituinte José Costa.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Havendo
número regimental, declaro abertos os trabalhos
da primeira audiência pública da Subcomissão
do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Convidamos o Dr. Antônio Araldo Ferraz Dal
Pozzo, que será o expositor da noite de hoje e
que representa a Confederação Nacional do Mi
nistério Público, a tomar assento à mesa.

Convidamos o nobre Constituinte Plínio Mar
tins, Segundo Vice-Presidente da Comissão, a to
mar assento à mesa.

Registramos, com satisfação, a presença do
Procurador-Geral da República, Dr. José Paulo
Sepúlveda Pertence, aos nossos trabalhos, a qem
convidamos a tomar assento na primeira bancada
do nosso anfiteatro.

Comunicamos aos membros da Subcomissão
do Poder Judiciário e do Ministério Público que,
amanhã, às 9h 30, realizaremos outra audiência
pública, desta feita para ouvir a Associação Brasi
leira dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Às
18h prosseguiremos em nossa audiência, que se-
rá interrompida tão-somente por força de preceito
regimental, sendo a parte da tarde destinada aos
trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte,
em plenário. Às 18h, repito, prosseguiremos ou
vindo a Associação Brasileira dos Magistrados,
bem como a Associação Brasileira dos Advoga- 
dos Trabalhistas.
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Na quarta-feira, às 18h, realizaremos outra au
diência pública, para ouvir a Associação Nacional
dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho.

Concedo a palavra ao Dr.AntônioAraldoFerraz
Dal Pozzo, que dispõe de 40 minutos para fazer
sua exposição.

o SR. ANTÔNIO ARALDO FERRAZ DAL POZ
ZO (Presidente da Associação Paulista do Minis
tério Público e Secretário-Geral da Confederação
Nacional do Ministério Público) - Sr. Presidente
José Costa, Sr. 10 Vice-Presidente desta Subco
missão, ConstituinteJairo Cameiro, Sr. 20

- Vice
Presidente, Constituinte PlínioMartins,Sr. Relator,
ConstituintePlínioArrudaSampaio, meus compa
nheiros de Ministério Público,presidentes de asso
ciações, procuradores-gerais de todo o Brasilaqui
presentes, Exmos Srs. membros desta Subcomis
são do Poder Judiciário e do MinistérioPúblico.
Tendo à frente, como uma realidade quase palpá
vel, a consciência de que a História nos ouve,
neste instante, sinto a vibração intensa da respon
sabilidade que se choca em minha mente, no
meu coração e na minha alma. É que eu devo
falar de uma paixão desapaixonadamente. É que
eu devo falar de uma fé, sem trazer nenhum dog
ma. É que eu devo falar sobre uma instituição,
a que pertenço, sem nenhuma visão corporati
vista. É que devo, atado ao tempo, que se escoa
célere e fugidio,retratar os anseios de uma institui
ção sofrida e muitas vezes mal compreendida,
mas que teima em ter o seu destino ligado ao
destino da democracia. É que devo desfazer dis
torções e tentar demonstrar que o MinistérioPúbli
co se ajusta perfeitamente no sistema de distri
buição de justiça, sem sequer tocar nos predica
mentos de outras instituições que desse mesmo
sistema também se encarregam.

As sugestões que traza Confederação Nacional
do MinistérioPúblico são o resultado de uma lon
gacaminhada, encontros, seminários, pesquisas,
congressos nacionais e até mesmo de um ques
tionário distribuido,pesquisas, entre todos os pro
motores do Brasil.Todo este :naterial foi devida
mente pesquisado, pensado, analisado e, numa
memorável reunião em Curitiba,com a presença
de todos os presidentes de associações estaduais,
com a presença de todos os procuradores-gerais
de justiça, com a presença do Sr. Procurador
Geralda República, firmamos um texto que confi
gura as sugestões que apresenta o MinistérioPÚ
blico, para a análise política, para a necessária
e indispensável complementação desta Casa.

Para se colocar o problema do MinistérioPúbli
co precisamos partir de uma premissa singela,
que aqui se põe, apenas pa~a que não falte o
alicerce de uma construção. E a constatação de
que, impelidos a viverem sociedade, os homens
precisam de um ordenamento jurídico. Ordena
mento jurídico este que acaba transportando para
o mundo das normas os valores que encontramos
em nossa vidasocial. E se bem analisarmos estes
mesmos valores,vamos dizer,sem muita preocu
pação científica,veremos que elesse classificam
em dois grandes grupos. No primeiro, poderemos
encontraros valores chamados meramente indivi
duais, como o interesse de um homem que vende
uma mercadoria pelo preço. Mas podemos en
contrar aí também valores que são fundamentais
para a existência pacífica e profícua da própria

sociedade. A vida, a liberdade, o meio ambiente,
são valores que, inegavelmente, contêm um con
teúdo social que configura o interesse de toda
a sociedade, um interesse público, que é muito
diferente, em sua natureza e conteúdo, daqueles
outros interesses chamados meramente indivi
duais. E esta diferença, sem dúvida alguma, ob
serva-se principalmente na forma pela qual o or
denamento jurídico preocupa-se com a defesa
e a preservação desses valores. É que o ordena
mento jurídico acaba deixando à iniciativa do par
ticular a defesa dos chamados interesses indivi
duais. Mas este mesmo ordenamento jurídico já
não confia mais na atividade do particular para
a defesa dos outros valores chamados fundamen
tais ou essenciais. E o MinistérioPúblico se coloca
justamente como uma das instituições que o or
denamento jurídico cria para a defesa e a preser
vação destes valores fundamentais.

Desta colocação singela e rápida já extraimos
uma conseqüência extremamente importante, a
de que, ao defender o interesse público, o Mínis
tério Público defende o interesse de seu titular,
que é a sociedade. O interesse público envolve
os valores fundamentais da sociedade. Portanto,
o MinistérioPúblico, ao agir, representa a socie
dade e não o Estado, enquanto pessoa jurídica
de DireitoPúblico.

Para a defesa desses valores, organizado em
milhares e milhares de comarcas, por todo o terri
tórío nacional, o Ministério Público atua, basica
mente, de três formas diferentes: fora do proces
so, na investigação e dentro do processo. Fora
do processo, o Ministérío Público desenvolve uma
atividadepreventivae conciliatória.O povo conhe
ce o Ministério Público nele confia, e o procura
em seus gabinetes de trabalho. Os promotores
de justiça vêm cumprindo, silenciosamente, há
muitos anos, o papel do ouvidor do povo, do
Omb'udsman. Se mais não fazem é porque não
dispõem da mínima condição de trabalho. Talvez
não exista, no Brasil, repartição pública mais po
bre do que uma Promotoria de Justiça. Se entrar
mos em qualquer repartição encontraremos, no
mínimo, um atendente. O Ministério Público é
um homem ainda SÓ, com seus livros e a sua
máquina de escrever. E ainda não dispõe de me
canismos legais e eficientes para atender a essa
demanda do povo, no seu gabinete de trabalho.
E a fiscalizaçãodos estabelecimentos carcerários;
é a fiscalização das fundações; é o atendimento
aos cônjuges, que brigaram e trazem ao gabinete
do Ministério Público seus problemas; é o pai que
não consegue mais controlar o filho; são as ques
tões alimentares, que se resolvem milhares de
vezes dentro do gabinete do promotor; são ques
tões de vizinhos, por uma árvore que atrapalha,
eor uma horta destruída, por um animal que fugiu.
E o MinistérioPúblico intercedendo junto ao INPS
para concessão de uma pensão;junto à Prefeitura,
para lavraruma certidão; junto ao posto de saúde,
para conseguir uma ambulância. É o Ministério
Público obtendo uma escritura. E tão importante
é esse papel de evitar os litígios que a Lei do
Juizado de Pequenas Causas confere força de
titulo executivo extrajudicial ao acordo referen
dado pelo MinistérioPúblico.

Na atividade investigatória, porém, que é a se
gunda forma de atuação do Ministério Público,
encontramos um descompasso terrível, porque

na sua função tradicional, que é a de promotor
criminal, encontra-se com pouquíssimos meios
legais para proceder a uma investigação. Já nas
áreas mais modemas de atuação, como no caso
da aplicação da lei da ação civil pública, o legis
lador entendeu que o Ministério Público deveria
ter à sua disposição o chamado inquérito civil,
para instituiras ações de defesa do meio ambien
te, de defesa do consumidor, de defesa do patri
mônio histórico, estético, paisagistico e artístico.

A atuação dentro do processo é a mais conhe
cida do MinistérioPúblico.Ele fazisso ora propon
do ações, ora intervindo em processos iniciados
por outras pessoas, como no crime, como no
cível, em inúmeras situações. Só para recordar
algumas: a representação por inconstitucionali
dade, nulidade de casamento, intervenção em
mandato de segurança, ação civil para a defesa
do meio ambiente.

Fiz um levantamento, em São Paulo, sobre as
ações para a proteção do meio ambiente. A lei
é de 1985 já pusemos setenta e cinco ações,
sendo que seis foram julgadas e ganhas pelo Mi
nistério Público.

Apesar dessa variadíssima gama de atribuições,
que dão à instituição a importância de elevá-Ia
a nível de previsão constitucional, contraditoria
mente, as Constituições brasileirastêm sido muito
pobres ao discriminar as funções institucionais
do Ministério Público, contrariando até mesmo
uma regra elementar, de que a lei que cria o
órgão deve estabelecer as suas funções básicas.
Imagino, obviamente, guardadas as devidas pro
porções, o que seria uma Constituição prever a
Presidência da República, a Câmara dos Deputa
dos, o Senado Federal e todas as outras institui
ções, sem estabelecer um mínimo de compe
tência básica para elas atuarem. Isto é o que pre
tendemos em nossa sugestão, que ela consagre
funções institucionais básicas, muitas das quais
já exercemos, como a defesa da Constituição e
da ordem jurídica, através das ações de represen
tação por inconstitucionalidade.

É necessário, também, que a Constituição pre
veja a exclusividade do Ministério Público para
promover a ação penal pública; a intervenção nos
processosjudiciais,em que haja interesse público;
que consagre, de vez, a iniciativa do Ministério
Públicopara promover o inquérito civil; que traga,
no seu bojo, a previsão da ação civil pública, para
a defesa dos interesses difusos, coletivos e indis
poníveis.

Mas uma Constituição não se escreve apenas
revendo o passado, mas olhando o presente, vol
tada para o futuro. E se essas funções a legislação
já nos consagra, desejaríamos que a futura Consti
tuição avançasse, a fim de dar ao Ministério Públi
co outras atribuições que ele ainda não tem. Den
tre elas destaco especialmente as seguintes: na
área da investigação criminal, a possibilidade de
o MinistérioPúblico supervisionar os procedimen
tos investigatórios, podendo avocá-los e requisi
tá-los. Todos sabemos da situação da Justiça Cri
minal neste Pais. Ela, absolutamente não cumpre
mais o seu objetivo. Muitas idéias existem para
modificar esse estado de coisas. O Ministério Pú
blico, no atual sistema, é um mero repassador
de provas colhidas no inquérito, normalmente
frustrado com uma legislação que prevê uma
prescrição e com uma situação que sobrepõe,
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ao titular da ação penal, o titular do inquérito poli
cial. O Ministério Público não tem o menor con
trole sobre os fatos e nem sabe como esses fatos
acabam se transformando em inquéritos, em uma
repetição de provas que terminam prejudicando
todo o sistema criminal. E aqui parece que o
sistema está mesmo de ponta cabeça, porque
para produzir a prova que não vale para sustentar
uma condenação o Estado mantém todo o orga
nismo que produz o inquérito policial. Mas para
produzir a prova que vale para condenar o Estado
conta com um só homem, que é o Promotor
de Justiça. Esse sistema, de ponta cabeça, impe
de que haja uma resposta criminal, impede que
se desburocratize a Justiça Criminal e, principal
mente, gera o descrédito do povo na instituição
da Justiça. E quando um povo não acredita mais
na Justiça, muito pouco resta em que se acreditar.
Mas nós acreditamos. Acreditamos que esta As
sembléia Nacional Constituinte saberá recolocar
as coisas nos seus devidos lugares para que se
volte a ter um sistema de credibilidade nacional
em nossas instituições.

Ouço falar em Juizado de Instrução. Às vezes
o que ouço dizer dele nem sempre corresponde
ao modelo europeu de Juizado de Instrução. En
tendo que o Ministério Público, com a implan
tação do Juizado de Instrução, como ele existe
nos países da Europa, é simplesmente inviável
no Brasil, porque temos duas polícias, temos a
magistratura e o MinistérioPúblico com duas car
reiras distintas, além de uma extensão territorial
imensa. Sua implantação, nos moldes europeus,
demandaria investimentos de que não dispomos.
Entendo que há o que se fazer, principalmente
fora da legislação constitucional propriamente di
ta, mas é preciso que na Constituição se deixem
válvulas para que se possa depois construir uma
legislação infraconstitucional adequada. E, neste
ponto, algumas premissas entendo necessárias:
em primeiro lugar, pensamos que é de se acabar
com essa dietomia de crimes e contravenções,
para que fiquem crimes mais graves ou menos
graves. Porém, aquilo que não chega a ter condi
ção ou grau para ser reconhecido como crime,
que se transforme em infração administrativa. En
tendemos que é hora de se mudar o nome das
coisas. Em vez de inquérito policial, passa a se
denominar inquérito preliminar. Aqui também é
preciso distinguir certas hipóteses. Para os delitos
de. pequena repercussão penal, em que os ele
mentos indicadores da autoria e da materialidade
do delito estão presentes, sem a necessidade de
um inquérito policial, é preciso que se crie, no
Brasil, o Juizado Criminal de plantão, com as pre
sença permanente do promotor e do juiz, para
onde são levados os elementos, oferecida a de
núncia na hora; depois, num outro momento, se
faça a parte contraditória, com a presença da defe
sa. Para aqueles casos em que o inquérito preli
minar é indispensável, o MinistérioPúblico deveria
ser desde logo cientificado da sua existência para
supervisionar essas investigações, para conduzir
- e ai está o termo, na sugestão - o desenrolar
da prova que serve, afinal,ao Parquet para susten
tar as acusações em juízo. Pretendemos também
avançar - e o incluímos nas sugestões - para
que o MinistérioPúblico seja uma das instituições
responsáveis pela defesa do regime democrático.
Ademocracia que se inscreve na próxima Consti-

tuição resultará, sem dúvida alguma, da forma
de participação do povo na escolha de seus repre
sentantes, do justo equilíbrio que se encontre en
tre as liberdades e da igualdade entre todos e
cada um. Desse sistema resultará um regime de
mocrático de que o Ministério Público pretende
ser um dos defensores, através da competência
para representar por abuso do poder econômico
e do poder administrativo e por violações dos
direitos humanos e sociais, dando curso às repre
sentações perante o Poder competente. Por con
seguinte, é através do abuso do poder econômico
e do abuso do poder administrativo, da violação
dos direitos humanos e sociais que se insinuam
as formas mais violentas contra o regime demo
crático. Não basta conferir ao Ministério Público
atribuições. É preciso que se lhe dê um sistema
de garantias, que se toma evidente a partir da
seguinte constatação: a imparcialidade do Poder
Judiciário decorrer de um sistema de garantias
que lhe dá independência política e da circuns
tância de ser inerte, ou seja, de somente entrar
em atividade mediante provocação. Ora, se essa
provocação deve partir do Ministério Público nas
causas onde há interesse público, onde há inte
resse da sociedade, nenhum efeito surgirá da
independência do Poder Judiciário, de nada ela
valerá, nenhuma eficácia terá, se o órgão de acu
sação não for independente para provocar esse
julgamento. De nada adianta a independência e
autonomai de um Poder sem a complementação
da autonomia do outro Poder. Pretendemos, por
isso, um sistema de garantias a toda instituição
e a cada um dos seus membros em particular.
Sugerimos a autonomia administrativa e finan
ceira para a instituição e para os membros do
MinistérioPúblico vitaliciedade, irredutibilidade de
vencimentos e paridade de vencimentos com a
magistratura. Sem autonomia financeira e admi
nistrativa e sem a paridade de vencimentos com
os dos órgãos judiciários, perante os quais atua
o Ministério Público, todas as demais garantias
acabam sendo letra morta.

Devo trazer o testemunho do que se passa em
meu Estado, São Paulo: há mais de 40 anos o
Ministério Público e a magistratura têm os mes
mos vencimentos: Isso não tem sido questionado,
tem dado bons resultados, mesmo porque a op
ção por uma dessas carreiras há de ser feita pela
vocação de cada um e não por mera questão
de vencimentos ou de salários. Garantias abso
lutas são intoleráveis. Estabelecemos um sistema
de freios e contrapesos, em nossa sugestão, como
a destituição do Chefe do Ministério Público,
quando comete abusos de poder ou grave omis
são nos seus deveres. Prevemos a possibilidade
de qualquer pessoa do povo provocar a atuação
do Ministério Público, o ingresso na carreira atra
vés de concurso público, a colocação em disponi
bilidade de membro do Ministério Público e a
aquisição da vitaliciedade após dois anos de exer
cício.

Garantias, sistemas de freios e contrapesos e,
por último, os impedimentos. Aqui talvezse situe
a questão mais delicada de toda a sugestão, por
que, bem analisadas, as garantias se assemelham
em muito às da magistratura. Poder-se-ia, então,
perguntar: porque o Ministério Público pretende
todas as garantias da magistratura, mas nem to
dasas proibições ou todos os impedimentos?

Volto a dizer que, ao elaborar-se uma Consti
tuição, deve-se visar ao futuro. Daí, entendermos
desnecessário levar em conta as proibições e os
impedimentos com que no passado se defrontava
a magistratura. Entendemos que, no que con
cerne à sociedade civil, o direito de votar e de
ser votado decorre, simplesmente, do exercício
da cidadania. Nos Estados Unidos - todos sa
bem - há eleição para o cargo de juiz. Por que
não pode o magistrado candidatar-se a um cargo
público eletivo? Por que não pode o magistrado
integrar outro Poder, desde que devidamente
afastado? Nesta Casa há ilustres parlamentares
que pertencem ou pertenceram ao MinistérioPÚ
blico.Acho que, no caso, foi um avanço do Minis
tério Público. Acho que, no caso, foi um avanço
do MinistérioPúblico. Portanto, desejar que fique
mos presos a um sistema de proibições do passa
do é ir contra este avanço.

O Ministério Público reivindica funções e quer
garantias para exercê-Ias. A defesa da sociedade
tem sido o nosso norte, bem como a defesa da
Constituição e da ordem jurídica. A defesa dos

. interesses da sociedade tem constituído o grande
alento do Ministério Público brasileiro. Jamais rei
vindicamos o exercício de qualquer parcela do
poderjurisdicional do Estado, o que significa dizer
que o Ministério Público sequer arranha o Poder
Judiciário. Nunca reivindicamos a advocacia de
interesses particulares, que deve ser confiada ao
advogado; apenas pretendemos advogar a causa
que envolva o interesse público e, portanto, esta
mos em paz com a Ordem dos Advogados do
Brasil.

O MinistérioPúblico, Srs. Constituintes, tem ple
na convicção de que V.Exas., com sensibilidade
política e parlamentar, o elevarão ao seu real papel
de defensor dos interesses da sociedade. Acredi
tamos, sinceramente, que a ordem democrática,
o estado de direito, somente existirá quando o
mais singelo dos direitos puder obter pronta repa
ração no sistema de distribuição de justiça.

Sr. Presidente desta egrégia Comissão, emi
nente Constituinte José Costa - ao lado de quem
o Ministério Público já lutou em outras épocas
-, o Ministério Público conhece a dedicação de
V.Exa.à causa pública, conhece seu anseio pelos
ideais democráticos, e permito-me dizer que neles
nos irmanamos.

Concluio, pois, minha intervenção citando tre
cho de discurso proferido, no dia 5 de outubro
de 1966, por um dos maiores expoentes do Minis
tério Público de São Paulo, onde ocupou todos
os postos relevantes, Dr. João Batista de Arruda
Sampaio, pai do eminente Relator desta Subco
missão, o Constituinte Plínio de Arruda Sampaio.
Faço-o, Sr. Presidente, como homenagem ao
grande homem público paulista e para que a His
tória guarde indelevelmente suas palavras:

"Posso dizer, com pleno conhecimento de
causa, da importância do Ministério Público
na realização da justiça. Era sempre com jus
to orgulho que aplaudia em coro com emi
nentes desembargadores a atuação eficiente
e imprescindível dos procuradores e promo
tores de Justiça. Assim, nunca será demais
repetir, para engrandecimento de todos, que
o Ministério Público, a advocacia e a magis
tratura são três instituições que se cornple-
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tam. Não haverá magistratura perfeita sem
advocacia e Ministério Público perfeitos. A
unidade e harmonia deste triângulo, sem
quebra da autonomia de cada uma delas,
é o ponto fundamental para que o Direito
se realize de forma completa e segura através
da Justiça".

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Registro
a presença do eminente Relator-Geral da Comis
são da Organização dos Poderes e Sistema de
Governo, Deputado Egidio Ferreira Lima, a quem
convido para participar da Mesa.

Concluída a exposição do Dr. Antônio Arnaldo
Ferraz Dal Pozzo, passo a palavra ao eminente
Relator, para inquirir o expositor.

Com a palavra o Constituinte Plínio Arruda
Sampaio.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Sr. Presidente, ilustres membros da Comissão,
meus caros colegas, Srs. membros do Ministério
Público aqui presentes, Srs. membros de outros
ramos do Poder Judiciário. Evidentemente, todos
estamos um pouco emocionados, hoje, eis que
não é sempre que se elabora uma Constituição,
e democrática, que é o que pretendemos em nos
so País. Há certo tom de solenidade na sessão.
Esta é, porém, uma sessão de trabalho, eminente
mente política, que se destina a colher, das pes
soas convocadas para prestar declarações, dados
para o juízo político da Subcomissão. Ela não
esgota, contudo, nosso diálogo com os senhores.
De minha parte, estou aberto a receber em meu
gabinete, pessoalmente, toda e qualquer delega
ção que venha a esta Casa - como, aliás, tenho
feito. É também uma sessão em que não vamos
discutir propriamente aspectos técnicos, para o
que chamaremos pessoas especializadas; discuti
remos as linhas mestras, gerais, políticas, tendo
em vista o tipo de Constituição, o tipo de Estado
e de sociedade que desejamos.

Como disponho de apenas dez minutos, quero
cingir-me a poucas questões, para dar tempo ao
Dr.Araldo Dal Pozzo, que fez magnífica exposição,
de esclarecer ainda mais este Plenário, expondo
não apenas o ponto de vista do Ministério Público,
mas o ponto de vista de um jurista, de uma classe
de juristas, de um grupo que considera o proble
ma da Justiça de maneira global, a partir de deter
minado ângulo. Que ele explore conosco aveni
das para a construção de uma Justiça mais cor
reta neste País.

Não posso deixar de fazer menção à citação
final do Dr. Araldo - e vou fazê-lo rapidamente,
pois sou um homem, em geral, presa da emoção.

Direi aos senhores que fui criado no predica
mento de que a boa justiça deriva de três figuras:
a do advogado, a do juiz e a do promotor. É
este equilíbrio que, creio, vamos procurar aqui,
nesta Comissão. Devo dizer-lhes, já não mais co
mo homem da Justiça - não sou promotor públi
co há muitos anos - já não mais como filho
de um homem que viveu a vida inteira no Minis
tério Público ou no Tribunal de Justiça, como
juiz, mas como um político que percorre as ruas
e os bairros e tem uma relação extremamente
diversificada com a população, muito diferente
da relação que os senhores têm - posso afirmar
isto, porque vivios dois lados, vivenciei essa rela-

ção com o povo como autoridade na comarca
e agora estou vivendo essa relação com o povo
como uma autoridade que o povo não vê como
tal, mas como uma pessoa muito mais próxima
- devo dizer-lhes e imaginem com que tristeza
eu o faço sendo eu um homem da Justiça e
filho de magistrado, criado na adoração da Justiça
- que o nosso Poder, o Poder Judiciário, não
é hoje visto pela população como um poder ao
seu lado, ao qual pode recorrer, um poder em
que tem confiança, como um poder que supre
sua debilidade diante do poderoso.

Digo isso com tristeza, e acho que o primeiro
esforço desta subcomissão deve ser o de procu
rar, portanto, maneiras de restaurar, de restabe
lecer, nos homens mais simples deste País, a con
fiança na Justiça, a certeza de que alguém ferido
em seu direito tem um lugar onde recorrer, não
obstante sua pobreza, não obstante sua limitação,
não obstante sua pouca importância social. E é
nesse sentido que gostaria de dirigir ao Dr. Dal
Pozzo, que nos brindou hoje com essa magnífica
exposição, apenas quatro perguntas. Nossa Justi
ça, hoje, é inacessível ao pobre, é extremamente
demorada, não é compreendida pela população.
Nesse sentido, gostaria de fazer algumas conside
rações.

Primeiro, o Dr. Dal Pozzo fez uma exposição
em que a instituição do Ministério Público reivin
dica, não como algo corporativo, mas com um
sentido público, uma série de prerrogativas e colo
ca como contrapartida uma série de impedimen
tos aos seus membros. Minha pergunta, no caso,
aborda outro aspecto, Dr. Dal Pozzo: de que ma
neira uma instituição dotada dessa autonomia po
deria ser fiscalizada por outros poderes? Porque
é certo que numa democracia não existe nenhum
poder que esteja livre de fiscalização por parte
de outros poderes. É o sistema dos pesos e dos
contrapesos, como adverte nosso Presidente.

A segunda pergunta é a seguinte: qual é sua
opinião e o que poderíamos colocar, no que diz
respeito à eleição de juízes e à eleição de promo
tores?

Gostaria de ouvir a opinião de V. S', a respeito
desses pontos - se quisermos fazer a Justiça
chegar mais próxima do povo.

Como lhes digo, o caráter desta reunião é de
exploração de avenidas, de argumentos. Estou
aqui muito mais na posição de leigo profissional
desse ramo do poder. Estou explorando idéias
que ouço na sociedade, que ouvi na campanha
e que certamente meus colegas também ouviram.

Em terceiro lugar, gostaria de saber a opinião
da instituição sobre o Júri como uma maneira
de aproximar mais a justiça do povo, tomá-Ia mais
ligada ao cidadão, não apenas no que se refere
aos crimes de homicídio, aos crimes atentatórios
contra a vida, mas a outros tipos de crimes.

Finalmente, uma questão delicada, que tem si
do levantada por muitos setores da sociedade:
a exclusividade de ação penal pelo Ministério PÚ
blico. Em que medida um cidadão do povo ou
um grupo de pessoas que sinta que a instituição
não lhe deu resposta nãç pode ter o direito de
ir a juízo colocar a questão penal?

Sei que é um assunto delicado para os colegas,
mas acho que estamos aqui para explorar certas
questões políticas mais complexas, para que pos
samos ter, depois, um norte e ordenar os traba
lhos desta Comissão.

Então, eu resumiria os pontos: primeiro, que
mecanismos seriam úteis ou adequados para que
a instituição pudesse ser fiscalizada no seu funcio
namento e no cumprimento de sua função? Sei
que ela tem dispositivos de autofiscalização, sei
que ela tem dispositivos de regulamentar a ativi
dade dos seus membros através de procedimen
tos internos. Mas gostaria de saber em que me
dida poderia haver uma fiscalização externa à pró
pria instituição. Segundo, como fazer com que
o juiz e o promotor cheguem mais perto do povo,
com mais representatividade junto à população?
Deque maneira poderíamos conseguir isso? Ter
ceiro, de que maneira poderíamos fazer com que
o povo participasse mais da administração da Jus
tiça? Citei o Júri como um dos exemplos, mas
poderia haver outras fórmulas. Por último, qual
a opinião da instituição e quais seriam os argu
mentos que poderiam ser aduzidos em relação
à exclusividade da ação penal? Seriam estes os
pontos, por ora, e já que V.Ex" só tem dez minutos
para responder não poderíamos ir mais longe.

Termino, Sr. Presidente, meus caros colegas,
agradecendo o privilégio de ter ouvido a exp0
sição do Ministério Público, expressando a todos
os senhores que aqui vieram o desejo da nossa
Subcomissão independente de posições partidá
rias, politicas, ideológicas e programáticas - com
o sentimento de que estamos imbuídos, nôs,
Constituintes, de "refundar" nosso País.

Muito obrigado a V.Ex", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Passo a
palavra ao expositor, pelo prazo de dez minutos,
para responder às indagações do Relator, o Cons
tituinte Plínio Arruda Sampaio.

O SR ANTÔNIO ARALDOFERRAZDALPOZ
ZO - Sr. Presidente, eminente Relator, quer-me
parecer que a primeira indagação, quanto à fiscllli
zação externa do Ministério Público, e a última,
referente à exclusividade da ação penal, guardam
alguma ligação. Obviamente, os mecanismos in
ternos de fiscalização existem - e não é ponto
a ser abordado aqui, agora. Naturalmente a fiscali
zação do especto financeiro, de autonomia fman- ,
ceira do Ministério Público, sofrerá, como é a regra
geral, a fiscalização do Tribunal de Contas. Mas
não é este, creio, o enfoque que se dá á questão.
O enfoque acaba dirigindo-se precisamente àque
la área em que o Ministério Público exerce uma
parcela do poder político do Estado, que diz res
peito à titularidade da ação penal. Portanto, a
questão é esta: como uma instituição externa po
deria fiscalizar, no fundo, o exercício da ação pe
nai, que é exatamente o ponto em que o Ministério
Público deveria ser fiscalizado, como tal, de fora
para dentro?

Os aspectos meramente funcionais e organiza
cionais estão plenamente fiscalizados com instruo
mental interno. Quanto ao problema da exclusí
vidade da ação penal, isto é, o que fazer quando
o Ministério Público entende que não deve iniciar
uma ação penal, parece-me, exatamente neste
ponto, o mais importante. Os mecanismosjá exis
tem, já que o Ministério Público não pode, pura
e simplesmente, não dar início a uma ação penal.
Ele deve requerer o arquivamento das peças de
informação do inquérito policial ao magistrado
e, se este não concordar, deverá remeter as peças
ou o inquérito ao Procurador-Geral. Este, sim,
dará a última palavra.
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Parece-me que nesse nécIeo de atividade do
MInistério Público estabeleceríamos a indagação
do fiscal do fiscal, e do fiscal do fiscal, ad infini·
tum. Há que se ter uma etapa finalde fiscalização.
E é justamente por ter essa disponibilidade que
o Ministério Público exerce, segundo autores da
nomeada de um HelyLopes Meireles, uma parcela
do poder político do Estado.

O inconveniente de se abrir a fiscalização nessa
área, para qualquer pessoa do povo, traz o proble
ma da ação penal popular, que seria uma ação,
quando o Ministério Público não agisse, deferida,
então, ao particular. A ação penal popular tem
contra si inúmeros e sérios argumentos, o prin
cipal dos quais é de que serviria muito mais como
instrumento de vigança pessoal do que propria
mente como instrumento de justiça. E é até elitis
ta, porque o pobre não teria condições de arcar
com as despesas de contratação de um bom ad
vogado para mover uma ação penal adequada
e tentar um bom resultado. Ela tem servido, ao
longo dos anos, apenas e tão-somente para perse
guições pessoais. A lei de falências em vigor per
mite isto, e quem milita na área de falências sabe
que ela só é utilizada para fins de vingança pes
soal.

Quanto ao problema do júri, entendo que cons
titui uma forma fundamental de participação da
sõciedade no julgamento. Sou favorávelà amplia
ção da competência do júri para outros delitos.
Acho que em cidades como São Paulo deveria
haver muito mais Tribunais do Júri do que os
que hoje existem. Recentemente, fizemos um le
vantamento no Tribunal do Júri, em São Paulo
e, para julgar com todos os plenários, que são
oito, funcionando diariamente, sem falhar um jul
gamento e acabar o que está na estante, são ne
cessários dezenove anos e oito meses. De tal ma
neira que precisaríamos ter, numa cidade como
São Paulo, centenas de Tribunais do Júri, com
rodfzioconstante de jurados, paraque cada jurado
sirva uma única vez, abrindo a possibilidade a
toda a população, num pequeno prazo, de parti
~ desses julgamentos, e trazendo o promotor
e o juiz mais próximos do povo.

Penso que não há outra solução senão a ado
ção das pequenas comarcas do interior. Quem
exerce a profissão sabe que nos sentimos promo
tor nas pequenas cidades; nas grandes cidades
somos burocratas do Direito, destruindo pilhas
e pilhas de autos, somos meros tarefeiros do Direi
to. Seria preciso - e raciocino, perdoem-me, con
siderando São Paulo, onde o problema me parece
mais grave - que, numa cidade assím, toda ela
fosse dividida em centenas de pequenas comar
cas, com centenas de delegacias de polícia no
mesmo edifício onde atuam o promotor e o juiz
de direito, como ocorre no interior, para que o
povoconhecesse sua autoridade naquela circuns
crição territorial. Quem percorre a periferia de São
Paulo sabe que a representação da Justiça, para
um menino de doze anos, é de uma viatura poli
ciaI, quiçá disparando suas armas. Esta é a repre-

"sentação da Justiça. Simplesmente, porque ela
não existe.

É: preciso, portanto, que se leve a Justiça ao
povo através da divisão das grandes cidades em
pequenas comarcas, fixando as autoridades ali,
fixando ali o corpo policial, para que o povo confie
e conheça suas autoridades. Parece-me que, divi
dindo essas cidades em pequenas comarcas,

- .com Tribunais do Júri, com delegacias de policia,
com promotorias de Justiça e com juizes de Direi
to, ter-se-ia uma resposta mais rápida, mais efi
ciente e maior confiança na Justiça. Quando se
ouve falar de linchamento, sabe-se que o povo
chegou ao auge do descrédito na Justiça. E, nesta
avaliação, dou inteira razão ao povo.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Infeliz
mente, na subcomissão do Poder Judiciário e do
Ministério Público trabalhamos com normas mui
to rígidas, traçadas no nosso Regimento. Embora
estejamos empenhados em realizar o maior nú
mero possível de audiências públicas, a verdade
é que s6 contamos, hoje, com aproximadamente
vinte e cinco dias úteis para realizar toda a nossa
tarefa na Subcomissão. Estamos tentando prorro
gar um pouquinho esse prazo, através de uma
decisão de plenário. Inclusive,já há proposta neste
sentido, do eminente Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte. Por enquanto, contudo, te
mos que trabalhar com base nã realidade, que
nos é exatamente desfavorável. Confesso que te
nho muita pena do eminente Relator, Constituinte
PlínioArruda Sampaio, e do Relator-Geral, Consti
tuinte Egídio Ferreira Uma, que tem cinco dias
para fazer o relat6rio da Comissão da Organização
dos Poderes e Sistema de Governo, Esta Subco
missão traçou, porém, em caráter complementar,
algumas normas para ordenamento dos trabalhos
e, assim, os eminentes Constituintes, inscritos pa
ra argüir o expositor, dispõem de apenas quatro
minutos para a argiJição, enquanto o expositor
dispõe de quatro minutos para a resposta.

Passo, então, a palavra ao primeiro inscrito, o
eminente Constituinte Maurício Corrêa. Lembra
mos a todos os inscritos que, preliminarmente,
declarem seus nomes, para efeito de registro ta
quigráfico, já que estamos gravando todas as nos
sas reuniões.

Com a palavra o Constituinte Mauricio Corrêa.

O SR. CONSTITUINTEMAURÍCIO CORRÊ:A
Sr. Presidente, Srs. membros da Mesa, Srs. exposi
tores, Sr. Procurador-Geral da República, demais
autoridades aqui presentes, sobretudo juizes e
promotores, integrantes da comunidade forense,
neste momento gostaria de dizer que não tenho
muitas dívergências a respeito da excelente expo
sição que acaba de proferir o ilustre Presidente
do Conselho Nacional do Ministério Público. Te
nho, isso sim, muito mais convergências, sobre
tudo pela dupla condição de, primeiro, como ad
vogado militante durante cerca de 28 anos e, de
pois, como ex-Presidente da Ordem dos Advoga
dos do Brasil, Seção DF, que presidi ao longo
de 8 anos. Na primeira condição, vivi e vivenciei
os problemas ligados ao sofrimento do advogado
em sua luta diária; mas a angústia, a parte crucial
das dificuldades forenses, eu as senti no exercício
da Presidência da OAB, onde tomava conheci
mento de problemas dramáticos e até traumá
ticos da vida daqueles que não possuem condi
ções de acesso ao Poder Judiciário. Em razão
disso, a Ordem dos Advogados abriu as suas por
tas, através da Fundação de AssistênciaJudiciária,
que institui na seccional e que tem dado uma
extraordinária cobertura aos carentes e aos po
bres, que não têm condições de pagar um advo
gado.

Nesse aspecto em que o Ministério Público se
encontra, depauperado das condições materiais

e funcionais, proliferam as comissões de direitos
humanos das OAB, as comissões de justiça e
paz e tantos outros órgãos semelhantes que cui
davam e cuidam da asistência judiciária e da defe
sa dos interesses dos pobres, exatamente em fun
ção de não se estar atribuindo ao Ministério Públi
co o valor e o prestigio que deveria contar por
parte do Poder Público. A tarefa da defesa dos
interesses públicos e de outros interesses ainda
não protegidos por lei compete ao Ministério Pú
blico. Mas sabemos que, em face das mínimas
condições de funcionamento, os membros do Mi
nistério Público não têm condições de representar
a sociedade, cumprindo o seu papel institucional.
Fortalecendo-se, portant'2 o Ministério Público,
fortalece-se a sociedade. J:.ao Ministério Público
atribuída a a1truistica e nobre missão de defender
a ecologia, defender o meio ambiente em sua
plenitude e defender os interesses mais comple
xos da sociedade. Mas, como se encontra agora,
é impossível, principalmente em face do atrela
mento à forma de provimento dos cargos de che
fia. Refiro-me aos cargos de Procurador-Geral,
nas áreas federal e estadual. Há, em decorrênia
dessa submissão dos procuradores-gerais ao Po
der Executivo, a necessidade de se impor uma
esse poder de demissão de quem nomeia o chefe
do Parquet, a fim de que o órgão ou o Ministério
Público possa cumprir a sua finalidade, ainda que
no exercício dessa função venha contrariar os in.
teresses daquele, ou daqueles, que os nomeou.

Em face dessas circunstâncias, como já foi dito
anteriormente, gostaria apenas de frisar alguns
aspectos, principalmente a respeito desse ante
projeto que o Ministério Público acaba de apre
sentar, através do encaminhamento dessa bela
exposição. A meu ver, em muitos aspectos esses
trabalhos se interligam com o anteprojeto da cha
mada Comissão Afonso Arinos. Quanto a esse
anteprojeto do Professor Afonso Arinos, no que
se relaciona ao Ministério Público, devo dizer que
também concordo em quase tudo. Exatamente
por isso verifico que grande parte, no que tange
ao Procurador-Geral da República, se coaduna
com o que está no anteprojeto do Professor Afon
so Arinos de Mello Franco. Vejo que, dentro da
preocupação de assegurar aos membros do Par·
quet uma certa isonomia de tratamento com rela
ção aos magistrados, V.S' expungiu, sem dúvida
nenhuma, essa nefasta figura da isenção do Im
posto de Renda dos membros do Ministério Públi
co, que ainda não gozam da irredutibUidade de
vencimentos. Entremente, nós, aqui, como Cons
tituintes, vamos lutar, e já estamos pugnando por
isso, para que também tenhamos, através da for
ma de remuneração que for taxada, a incidência
do Impsto de Renda. Estou de pleno acordo, por
tanto, nessa parte de isonomia aqui inserida. Preo
cupa-me, no entanto, a disposição do art. 9" do
anteprojeto. Devo dizer que procedi, à vai d'ai
seaux, à leitura do texto que citei, concentrando
minha atenção na bela exposição que V. S' fazia.
Diz o referido artigo que o Procurador-Geral se
mente poderá ser destituído, em caso de abuso
de poder ou omissão gravé no cumprimento dos
deveres do cargo, por deliberação do Colégio Su
perior, pelo mínimo de dois votos. Não lhe parece
que aqui está tipicamente a figura desse espírito
corporativista na medida em que sabemos que,
por tradição, o Senado Federal é que julga os
crimes de responsabilidade do Presidente da Re-
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pública e até dos membros do Supremo Tribunal
Federal? Parece-me que, neste aspecto, não va
mos concordar. Também - e isso está no Ante
projeto AfonsoArinos- no que tange à igualdade
do mandato do Procurador-Geral da República
ao do Presidente que o nomeou, haveremos de
divergir.

Como o tempo é escasso - infelizmente,toma
mos conhecimento agora que, pela limitação des
se prazo, só nos será possível os quatro minutos
- acrescentaria uma outra hesitação que me as
salta neste momento. A própria Lei Orgânica da
Magistratura Nacional - a Loman - prescreve
que nos casos de representação contra juízes,
para apreciação pelo Conselho de Magistratura,
não só o Conselho Federal da Ordem tem legiti
midade para essa artnção, senão também os con
selhos secionais. Outrossim, essa parte em que
o Procurador-Geral da República, não represen
tando por inconstitucionalidade - ressalva essas
hipóteses e acrescenta que, na alínea d -"o
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil poderá fazê-lo, mediante deliberação de
dois terços de seus membros". Quero dizêr que
em estudos e projetos anteriores, encaminhados
inclusive por ocasião do regime militar, assegu
rava-se o direito de representação aos conselhos
secionais da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teria eu mais alguma coisa a aduzir. Infeliz
mente, não será possível, pois quero respeitar os
outros que também farão suas argüições.

Muitoobrigado e meus cumprimentos pela bela
exposição.

O SR. PRESIDENTE(José Costa) - Concedo
a palavrà ao expositor, por quatro minutos.

O SR. ANTÓNIOARALDO FERRAZ DAL POZ
ZO - Exrrr' Sr. Constituinte Maurício Corrêa,
quanto à última questão, da inclusão dos conse
lhos seccionais dentre as entidades que, uma vez
façam a representação de inconstitucionalidade,
a tomam obrigatório por parte do Procurador
Geral da República, acredito que o MinistérioPÚ
blico nada tem a opor a essa inclusão. A questão
do mandato do Procurador-Geral da República
está colocada como sugestão: que não exceda
o período presidencial correspondente. Deixa-se,
entretanto, a uma lei complementar, à Lei Orgâ
nica do Ministério Público, a fixação do tempo
de duração mais adequado. De qualquer forma,
sugere-se como limite o tempo de duração do
mandato do Presidente da República. O mandato
é uma questão de extrema importância para o
MinistérioPúblico, porque o chefe de nossa insti
tuição, como costumamos dizer, é ainda a única
pessoa que é admitida, em português, e demitida,
em latim,ad nutum. E isto cria uma dependência
que gostaríamos de afastar.

Em São Paulo, uma emenda constitucional à
Carta estadual fixamandato certo para o Procura
dor-Gerai. Essa experiência, pelo menos lá, tem
funcionado. O aspecto corporativista da destitui
ção exclusiva pelo Colégio Superior talvez esteja
aqui colocado, porque se pretende transplantar
para a organização do MinistérioPúblico da União
estrutura semelhante à existente nos Estados, e
que - permitam-me dizer - realmente tem fun
cionado. O Ministério Público sofre uma coação
social muito intensa. Dentre as instituições, talvez
seja aquela que mais de perto sofra o primeiro
embate da imprensa e dos outros Poderes. Por

isso mesmo, quiçá, o Ministério Público tenha,
grosso modo, conseguido ficar quase incólume,
durante todo este tempo, pelo fato de que goza
mos de uma liberdade extremamente vigiada den
tro da instituição. O Conselho Superior, no seu
julgamento, talvez seja mais severo conosco do
que provavelmente o seriam outras lnstítuíções,
Nossa experiência é de muitos anos. E o que
temos sentido e o que podemos dar, como teste
munho, nesta oportunidade. Esta é a razão da
inclusão referida. Não há preocupação corpora
tivista.Ao contrário, esse conselho, o órgão espe
cialdo Colégio de Procuradores e o próprio Procu
rador-Gerai, normalmente têm sido muito mais
severos do que certas instituições estranhas ao
quadro do MinistérioPúblico.Esta é a razão, numa
visão nossa, de dentro para fora, que nos leva
a colocar a questão desta forma.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Nobre
Constituinte Paes Landim, V.Ex" dispõe de quatro
minutos para argüir o expositor.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr.
Presidente, Sr. Relator, meus caros colegas Cons
tituintes, Sr. Procurador-Geral da República, Sr.
Expositor, havia solicitado ao Líder do meu par
tido a minha inserção na Subcomissão do Poder
Executivo para atender a problemas internos, so
bretudo com a eleição do ilustre Constituinte Os
car Corrêa, que era desta Comissão, para a presi
dência. O Líder José Lourenço designou-me para
esta Subcomissão, e confesso que me sinto feliz
com isso, porque acredito que a sedimentação
do processo democrático, em nossa sociedade,
vai depender muito mais, talvez, do Poder Judi
ciário e do MinistérioPúblico do que dos demais
Poderes. Acho que o Judiciário e o MinistérioPÚ
blico podem desempenhar papéis realmente mui
to importantes em nossa sociedade.

Achei da maior precisão a inclusão desse art.
308 no Anteprojeto Afonso Arinos, que dá ao Mi
nistério Público incumbência da maior importân
cia: a defesa do regime democrático.

Teria, neste momento, Sr. Presidente, talvez
mais algumas inquietações do que propriamente
perguntas. O ilustre RelatorPlinioArrudaSampaio
e, depois, o Senador Maurício Corrêa já expuse
ram, de antemão, algumas dessas inquietações.
Minha preocupação diz respeito à função do Mi
nistério Público. Se a Subcomissão conseguir es
sa dilatação de prazos, poderíamos ajuntar, a res
peito do problema, a colaboração de universidade
e, sobretudo, o depoimento do próprio Procura
dor-GeraI da República.Minha inquietação funda
mentai é exatamente no sentido de que o Minis
tério Público tutele os grandes interesses da socie
dade brasileira. Ela advém exatamente do fato
de se confundir, já muito, em nosso País, não
sei até que ponto, a função específica de Procura
dor-Gerai da República, do MinistérioPúblico da
União, com a de defesa dos interesses da União,
embora se faça justiça à recente atuação da Pro
curadoria da República em defesa de interesses
difusos da sociedade. Sua função essencial deve
ser a defesa.da sociedade. O velho Pimenta Bueno
já dizia, nos seus "Comentários à Constituição
do Império", que o MinistérioPúblico era o braço
direito da sociedade e do Governo. O próprio Ruy
Barbosa, na Constituição de 1891, ao indicar que
o Procurador-Geral da República deveria ser esco
lhido dentre os membros do Supremo Tribunal

Federal, de certa maneira tinha a preocupação
de lhes dar predicamento da magistratura, para
que pudesse desenvolver o seu trabalho com mais
autonomia, com mais independência, apesar de
que, em face dos percalços porque a República
tem passado ao longo dos anos, os objetivos de
Ruy Barbosa não tenham sido atingidos.

Esta a inquietação que deixaria ao ilustre expo
sitor, Secretário-Geral da Confederação Nacional
do MinistérioPúblico. Parabenizo-o pela sua expo
sição, embora discordando em eventuais aspec
tos. Mostrou S. S' que é, realmente, o retrato da
classe. Hoje, na sociedade brasileira, no sistema
público brasileiro, os melhores quadros jurídicos
do País, da sociedade brasileira, estão no Minis
tério Público. Quem vive em Brasília sabe que
os maiores expoentes das universidades brasi
leiras encontram-se no MinistérioPúblico. Repre
sentou S. S', aqui, com muita grandeza, a sua
classe. Minha inquietação, aqui exposta, tem co
mo escopo determinar ao MinistérioPúblico, den
tre suas atribuições, a de tutela dos interesses
da sociedade, a de defensor do povo, digamos
assim, a figura do ombudsman, como referiu
V. S'Acho que ele poderia representar esse papel,
ao contrário da criação do defensor do povo, do
Ouvidor-Geral, fora das atribuições. Essa atribui
ção deve ser inerente tambám ao MinistérioPúbli
co, como fiscal da lei - custos legis - dos
interesses da sociedade. Perguntaria se não seria
possível criar-se um MinistérioPúblico ligado aos
interesses específicos da sociedade, à defesa do
regime democrático, da Constituição, das leis e,
ao mesmo tempo, criar um serviço jurídico da
União, como defensor específico da União. Deste
modo se valorizariao papel do MinistérioPúblico
como defensor da sociedade, do sistema demo
crático. Lembro até que a Constituição argentina
- sem que isso signifique que a forma altere
o conteúdo da realidade, também dramática, da
vida republicana daquele país - chama a figura
do procurador de Procurador General de la
Nación.

Não sei se estou me fazendo entender bem.
Minha preocupação é nesse sentido, de cada vez
mais, em nosso País, enfeixara proteção da socie
dade e do regime democrático nas mãos do Mi
nistério Público.

Tenho outras dúvidas sobre o Anteprojeto Afon
soArinos.

Osny Duarte Pereira, tece considerações muito
interessantes a respeito da transferência dos pre
dicamentos da magistratura para o MinistérioPÚ
blico. Eu, de certa maneira, endosso-as.

Queria dizer, de antemão, que o art. 312 do
Anteprojeto está perfeito. No meu entender, essas
atribuições funcionais privativasdo MinistérioPÚ
blico são da maior relevância para a proteção
dos interesses da sociedade e dos sitema demo
crático.

Era só isso que queria dizer.
Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(José Costa) - Ao expo
sitor concedo quatro minutos, para a resposta.

O SR. ANTÓNIOARALDO FERRAZ DALPOZ
ZO - Constituinte Paes Landim, quero dizer que
a coincidência que se aponta entre o trabalho
da Comissão de Notáveis e este que trazemos
- apenas para que se esclareça - é porque
enviamos, no momento oportuno, os trabalhos
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da Confederação, que já estavam bastante adian
tados, como subsídio à Comissão Afonso Arinos,
então reunida. Quer nos parecer que grande parte
deles acabou sendo adotado no anteprojeto. A
questão de defesa da União e a da criação de
um Ministério Público a nível da União que fosse,
apenas e tão-somente, defensor dos interesses
sociais, e não dos interesses privados da União,
é uma questão que colocaria da seguinte forma:
as sugestões foram elaboradas em três partes
distintas. A primeira trata das disposições ger.:lis;
depois, abrimos uma parte para o MinistérioPúbli
co da União e, finalmente, uma última, para o
MinistérioPúblico dos Estados, do DistritoFederal
e dos Territórios. Isto por que o MinistérioPúblico
estadual não quer - e, aqui, declara enfatica
mente - ser representante de nenhuma pessoa
jurídica de direito público. Ou seja: o Ministério
Público estadual, conforme está escrito aqui, quer,
única e exclusivamente, representar os interesses
da sociedade. Hoje, o Ministéro Público estadual
já não representa mais a Fazenda estadual. Ape
nas, por delegação constitucional, nas comarcas
do interior ainda representamos a Fazenda fede
ral. Aqui se pretende cortar esse cordão, que nos
liga a uma história do Ministério Público nascido
exatamente para defender em juízo os interesses
privados do rei - legens du roi. De lá para
cá, o Ministério Público tem cumprido uma traje
tória histórica, que se distancia cada vez mais
das suas origens. Pretendemos, realmente, con
duzi-loa uma outra direção, para que seja tão-so
mente representante do interesse da sociedade,
para que defenda o regime democrático, a ordem
juridica e a Constituição. No entanto, a parte rela
tivaao MinistérioPúblico da União retrata o pensa
mento médio do Parquet federal de hoje. É por
isso que encontramos, nesse anteprojeto, a dico
tomia de um MinistérioPúblico estadual, que não
representa a União nem a Fazenda do Estado,
e o Ministério Público da União, que conserva,
aqui, nestas sugestões a representação judicial
da União. Evidentemente, o descortino político,
parlamentar, a vivência dos Constituintes condu
zirão o MinistérioPúblico a uma ou outra direção.
Esperamos que seja na direção do MinistérioPÚ
blico dos Estados, que é a que defendemos.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte Michel Temer.

O SR.CONSmUINTE MICHEL TEMER-Srs.
membros da Mesa, Srs. Constituintes, eminente
Sr. Procurador-Geral da República, Dr.Sepúlveda
Pertence, eminente amigo Dr.Antônio Araldo Dal
Pozzo, quero, em primeiro lugar, dizer que me
preocupei com a questão levantada pelo Relator,
Deputado Plínio Arruda Sampaio, em relação à
fiscalização do Ministério Público: quem fiscaliza
05 membros do MinistérioPúblico? Mas confesso
que, depois, examinando melhor o projeto ofere
cido como sugestão pela Confederação Nacional
do Ministério Público, e verifiquei que há uma
previsão de responsabilidade, seja na hipótese dos
crimes comuns e de responsabilidade, tal como
está no art. 4°, inciso Ill, seja no caso dos delitos
funcionais. Com efeito, ao prever a vitaliciedade,
como o faz o art. ,59, diz que a perda do cargo
apenas se dará em virtude de sentença judicial.
Acrescenta-se ao que hoje se estabelece, a garan
tia de perda do cargo somente em função de
decisão de um juízo imparcial. Esse problema

da físcalíaaçâo externa está mais ou menos cober
to, restando, naturalmente, a fiscalização mterna,
que será feita pelo próprio Ministério Público.

Removida esta preocupação, quero trazer outra.
Trata-se do que está estampado no art. 9° do
seu projeto. Ao tratar do mandato, que é algo
anunciado por toda a sociedade civil e pregado
ao longo do tempo, não sugere prazo. Dizapenas
que o procurador-geral servirá por tempo deter
minado, mas não poderá exceder, entretanto, o
período presidencial correspondente. Não diz
também se a lei é que fixa o prazo. Supõe-se
que seja a lei, embora não esteja dito espressa
mente. Consulto o eminente expositor se não seria
melhor desde logo, a Constituinte fixar o prazo
do mandato, até porque há algumas idéias de

\ descoincidênda do prazo do mandato do Presi
dente da República e do conferido Ministério PÚ
blico.

Diz, mais, este art. 9°, que a nomeação será
pelo Presidente da República e a aprovação pelo
Senado Federal. Consulto o nobre expositor se,
como representante do Ministério Público, ínsu
gir-se-ia contra a idéia. O que diria da idéia de
uma audiência pública, a que se submeteria o
Procurador ou o candidato a Procurador-Geral
da República, tal como ocorre na Norte América,
em muitos estados. Inclusive pretendo propor,
nesta Constituinte, que as pessoas indicadas para
muitos dos. cargos, inclusive os do .Judicláno,
quem sabe até os do Supremo Tribunal Federal,
sejam submetidos a uma audiência pública pelos
órgãos legislativos, pela Ordem dos Advogados
ou por setores da sociedade. Afinal, se o poder
emana do povo, isto a ninguém agride. Ao contrá
rio, só fazcrescer, fortalece a democracia e partici
pação de todos no processo governativo. Quero,
portanto, ouvi-lo sobre esse assunto.

Uma outra preocupação que trago é respeitante
ao problema do controle da constitucionalidade
das leis.

Está dito, no anteprojeto a nós oferecido,que
o Procurador-Geral da República, que será o re
ceptáculo da representação de inconstituciona
lidade, deverá encaminhá-Ia de qualquer maneira.
Mas o projeto arrola algumas pessoas, como o
Presidente da República, as Mesas do Senado e
da Câmara. O que me diria da idéia qualquer
pessoa jurídica de direito público poder solicitar
o encaminhamento? A justificativa é a de que
não apenas o Presidente da República, a Mesa
do Senado, o Governador ou a própria Ordem
dos Advogados representam o interesse público.
Toda e qualquer pessoa jurídica de direito público
está, teoricamente, perseguindo o interesse pú
blico.

Sobre estas questões, neste brevíssimo espaço
de tempo, gostaria de ouvir as palavras do Dr.
Araldo, que ora homenageio. Em sua pessoa e
na do Dr.Sepúlveda Pertence quero homenagear
o Ministério Público do Brasil, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o eminente expositor.

a SR. ANTÔNIOARALDO FERRAZ DALPOZ
ZO - Exms Sr. Constituinte Michel Temer, acho
que o MinistérioPúblico em nada se oporia quanto
à fixação de um prazo pela própria Assembléia
Nacional Constituinte. Apenas não quisemos de
antemão fazer o juízo politico sobre este prazo,
que seria determinado na Constituinte ou, depois,

em lei complementar, pelos parlamentares do
Brasil que de período de duração de mandato
entendem muito mais do que nós, do Ministério
Público.

Quanto à idéia de audiência pública, acho-a
excelente. Quanto mais mecanismos de controle,
de participação do povo, para a nomeação de
chefia dentro do Ministério Público, mais salutar
para a democracia. O Ministério Público deseja
ser fiscalizado. Tudo o que faz, tudo o que possa
fazer deve passar pelo crivo da fiscalização dos
legítimos representantes da sociedade brasileira,
como são os membros do Poder legislativo. O
espírito que nos anima a tomar obrigatória a re
presentação por inconstitucionalidade é exata
mente este que V. Ex" retrata, de que qualquer
pessoa jurídica de direito público - arrolamos
apenas algumas - possa exercê-Ia. Pela sua vi
vência, pela sua experiência, o próprio Ministério
Público sabe que, quanto mais controle, melhor
para o interesse da sociedade que ele procura
defender.

Todas essas idéias seriam aceitas pelo Minis
tério Público do Brasil.São bem-vindas, são areja
mentos necessários, que de bom grado gostaría
mos de ver incluídas em nossas sugestões.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o eminente Constituinte Leite Chaves.

O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Or.
Antônio Dal Pozzo, ouvimos com muita atenção
sua conferência, aliás, muito apropriada. V. S· é
bastante maduro para refletir o nosso pensamen
to acerca dessa instituição. Há, entretanto, de nos
sa parte, uma preocupação muito grande em rela
ção ao distanciamento da Justiça. Os critérios
de escolha são meramente técnicos e os juízes
se distanciam cada vez mais do povo. Na medida
em que sobem, mais distantes ficam e são consi
derados verdadeiros reis nos seus domínios.

A preocupação desta Constituinte é tomar a
Justiça democrática. Entendemos que a única
forma de fazê-lo é mediante eleição dos próprios
juízes. Os tribunais estabeleceriam os critérios téc
nicos, através de concurso, mas o povo elegeria,
entre os pretendentes, o juiz para cada vara.

Sou testemunha de que há cidades em que
pessoas com titularidade jurisdicional são inteira
mente incompativeis com ela. Quer dizer, a popu
'ação exige hoje, nos níveis de educação que tem,
na titularidade de sua jurisdição, juízes compa
tíveis com a sua dignidade e experiência.

Não cremos que o Ministério Público deva ser
também eleito, porque ele não precisa dessa po
pularidade. Ele, às vezes, para ser altamente res
peitado pelo povo e pelos humildes, a quem mais
esse Ministério se dirige, tem que ser duro, e é
uma tarefa extremamente difícila de acusar. Qu~
ríamos saber de V. S· o que pensa a sua classe
a esse respeito. A Promotoria encontraria dificul
dade para atuar perante juízes que, aos invés de
serem meramente nomeados por critérios técni
cos, fossem também eleitos pela comunidade?

A segunda pergunta: já foi, nesta Casa, oportu
namente insinuada a possibilidade de federalizar
mos a Justiça, isto é, termos uma Justiça unitária,
uma Justiça nacional. Eu mesmo tive oportuni
dade de dar aqui o testemunho de que uma das
maiores resistências encontradas neste mister é
o fato de muitos Estados nordestinos, durante
muito tempo administrados por governadores li
gados ao latifúndio, eles que mais tinham ínte-
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resse em jogar fora a Justiça para outra responsa
bilidade, por serem dimmutos os seus orçamen
tos, eles são os que mais lutam para terem promo
tores e juízes sob sua égide e sob o seu domínio.
Então entendemos, pois, que a Justiça deve ser
federalizada e unitária. Se ela trabalha sob instru
mentos federais, como todos os códigos de or
dem processual e mesmo substantivos, entende
mos que isso não descaracteriza, por outro lado,
a Federação. Essa Federação atenuada que o
Brasilsempre terá em razão da sua origem exerci
ta-se-á em razão da administração executiva da
qual participanam os promotores estaduais, o Mi
nistério Público EstaduaL

Perguntamos, então, a V. S' se sentir-se-ia dimi
nuído ou se teria de mudar de comportamento
o Ministério Público que atuasse nos Estados pe
rante uma Justiça unitária de ordem federal.Agra
deço a V. S' Meus respeitos ao nosso ilustreProcu
rador-Geral da República, Senadores, Deputados
e aos Promotores presentes.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem a
palavra o Dr. Araldo Pozzo.

O SR.ANTONIO ARALDO FERRAZ DALPOZ
ZO - Senador LeiteChaves, a primeira pergunta
é se o Mimstério Público teria dificuldadeem atuar
perante magistrados eleitos,o que talvezme deso
brigue a entrar no mérito de saber se o caso
é de se elegerem ou não os magistrados. Acho
que o MinistérioPúblico não teriaproblema algum
em atuar perante juízes eleitos pelo povo, porque
ele é forjado no convívio com o próprio povo.
Quando se fazuma acusação no Tribunal do Júri,
os juízes, embora não eleitos, são representantes
do próprio povo. Acredito que para nós isso não
criaria qualquer dificuldade.

Também, e no mesmo sentido, V.Ex"me per
gunta se haveria dificuldades para o Ministério
Público Estadual atuar perante uma Justiça unitá
ria. Acredito que para o Ministéiro Público Esta
dual não haveria problema de espécie alguma
se a Justiça fosse inteiramente federalizada e uni
tária. Não entro também na questão da federali
zação ou não da Justiça, mas eu veria grandes
problemas, por exemplo, Senador, na federaliza
ção do próprio Ministério Público, por questões
meramente de diferenças regionais. Para a atua
ção em si, perante juízes eleitos ou perante uma
Justiça federalizada,para o MinistérioPúblico não
haveria qualquer obstáculo ou problema.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem a
palavra o Constituinte IvoMainardi.

O SR. CONSmUINTE IVO MAINARDI - Sr.
Presidente, Sr. Relator, eminente Procurador-Ge
rai da República, eminente expositor, colegas
Constituintes,colegas do Ministério Público,tenho
apenas três perguntas a fazer, dada a exigüidade
do tempo.

A primeira é para saber, eminente expositor,
que mecanismos sugere V. S· para a eliminação
do inquérito policial nos moldes hoje existentes,
para transformá-lo, segundo afirmou V. S', em
inquérito preliminar.

A segunda pergunta é sobre as conquistas que
o Ministério Público deseja e que, com raro bri
lhantismo, foram aqui expostas por V. S· Tem
alguma delas na Constituição atual ou estão todas
na Constituição Estadual?

A terceira pergunta. A grande proposta do Mi
nistério Público é no sentido de que ele seja nor-

matizado constitucionalmente. A Constituição de
1924 sequer cuidou do Ministério Público a de
1891 dispensou-lhe apenas um ÚnICO parágrafo
e a de 1937 dele não tratou sistematicamente.
Apenas as de 1934, 1946, 1967 e 1969 inseriram
o MinistérioPúblico nos capítulos "Do Poder Judi
ciário" e "Do Poder Executivo". Eu perguntaria:
de que modo ele seria tratado, segundo a visão
(lo MinistérioPúblico de agora? Em capítulo, em
título próprio, fora dos reservados aos três Pode
res, nos moldes da de 34 e de 46? Qual a visão
que o Ministéno Público tem agora, nessa grande
proposta que apresenta?

Essas são as três perguntas, Sr. Expositor.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o Dr, Antônio Araldo Ferraz dal Pozzo.

O SR.ANTÔNIO ARALDO FERRAZ DALPOZ
ZO- Sr. Deputado Constituinte IvoMainardi,co
meçarei pela última indagação. Uma análise rápi
da feita por V. EX" da forma de tratamento do
Ministério Público, ao longo de nossas Consti
tuições, demonstra que não é mera coincidência
histórica aquilo que V. Ex"disse; quanto mais de
mocrática a Constituição, mais cresce ~ melhor
tratamento recebe o Ministério Público. E por isto,
e porque acreditamos nesta Assembléia Nacional
Constituinte como uma Assembléia de engenha
ria democrática, que acreditamos que o Ministério
Público ficará fora do título ou capítulo reservado
aos três Poderes do Estado, para - como aconte
ceu na Constituição de 1946 - merecer um trata
mento separado, para firmar sua autonomia e
sua posição. Esta é a nossa reivindicação e su
gestão.

Quanto às garantias hoje existentes, elas são
quase nulas. Quem se detiverno exame da legisla
ção vigente, verificará que garantia mesmo o Mi
nistério Público tem uma: ingresso na carreira
mediante concurso público de títulos e provas.
Tudo o mais é uma cosntrução de luta política
da instituição, perante legislação infraconstitucio
nal e Constituições do Estado, que talveznão re
sistisse a uma análise mais profunda sobre o as
pecto da sua constitucionalidade em face da
Constituição Federal. E é por isso que precisamos
delas no texto da Constituição Federal.

Falei em substituição do inquérito policial pelo
chamado inquérito preliminar, porque pretenden
do a supervisão dos procedimentos investigató
rios, o inquérito deixaria de ser elaborado com
a exclusiva participação da polícia, mas com a
participação direta e efetivado ,Ministério Público.
Então, deixariade ter o nome de inquérito policial
por essa razão, para chamar-se inquérito prelimi
nar, porque peça para sustentar uma acusação
penal. Como eu disse, podemos dividir a ocor
rência do delito em várias situações. Se no meio
da via pública um trombadinha apanha a bolsa
de uma pessoa e logo em seguida é pego por
alguém, chega um policial,todas as testemunhas
presentes, tudo é constatado no momento, isso,
hoje, dá origem a um inquérito policial bastante
volumoso, com dois anos de duração e, provavel
mente, sem qualquer resposta penal a esse ato.
Ora, precisamos de juizados criminais na área
criminal para delitos de pequena repercussão so
cial, com promotores e juiz de plantão vinte e
quatro horas por dia, para que essa situação seja
levada de imediato à presença do promotor e
do juiz, que ali mesmo podem dar início a uma

solução, com resposta ao ato criminal Por outro
lado, existem casos em que realmente h~ neces
sidade do inquérito policial, ou porque não se
conhece a autoria, ou porque as circunstêncisc
em que o crime foi praticado ainda não estão
devidamente esclarecidas. Nesses casos, seria
obrigatória a comunicação do fato ao Ministério
Público. Então, nos casos mais importantes, se
quisesse, avocaria o inquérito policial e, com o
stigação do ato. E, se não o fosse, devolveria o
inquérito preliminar,para que a autoridade pollcial
o conduzisse até o fim,talvezaté já com manifes
tação e requisições do Ministério Público. Ainda,
como mecanismo de controle, a passagem dos
institutos de polícia técnica ao comando direto
do Ministério Público, porque a polícia técnica
produz uma prova, que será utilizada perante o
juiz, que não se repete. Não há sentido lógico
no fato de que essa prova a ser utilizada pelo
Ministério Público perante o juiz não seja dirigida
e supervisionada pelo Ministério Público.

Essas são, em pinceladas gerais, a idéia a res
peito da matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o Constituinte Ibsen Pinheiro.

Informo aos eminentes Constituintes, especial
mente aos interessados no assunto, que ainda
existem nove Deputados e Senadores Constituin
tes inscritos.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO 
Sr. Presidente, ofereço a minha contribuição à
Mesa. Não pretendo dirigiruma pergunta ao expo
sitor. Vim a este microfone para que essa desis
tência tenha o conteúdo de uma homenagem
ao expositor, em primeiro lugar, porque nos trou
xe um trabalho que, sobre a competência técnica,
vale comolição de espíritopúblico. Quandotantas
corporações se mobilizaram corporativamente,
algumas através de meios duvidosos, para inter
ferir,tentando até mesmo violentar a Constituinte;
quando, no processo eleitoral, tantas deforma
ções ocorreram nesse rumo, é extremamente
saudável ver que uma instituição comparece à
primeira audiência pública munida, única e exclu
sivamente, do interesse público. Não traz aqui
postulações de natureza corporativa. Aocontrário,
vem reivindicar prerrogativas que significam, re
sumidamente, trabalho.

Quero também, Sr. Presidente, Deputado José
Costa, congratular-me com V. EX" pela presteza
com que colheu a primeira oportunidade regi
mental, porque esta audiência, pela quantidade
e qualidade das representações aqui presentes,
significa um testemunho ao povo brasileiro de
quanto se trabalhou e se trabalha para a elabo
ração do texto constitucional. Afortunadamente,
Sr. Presidente, esta Subcomissão conta com V.
Ex" e o Deputado Plínio Arruda Sampaio, duas
das mais altas expressões da culturajuridica nesta
Casa, que associam a ela dedicação e capacidade
política. Não hesito em afirmar que, por todas
essas circunstâncias, a Subcomissão dará contrí
buição substantiva e qualificada ao trabalho que
estamos iniciando.

Cumprimento, finalmente, o Dr.AntônioAraldo
Ferraz Dal Pozzo, identificando nele um estilo de
trabalho que certamente haverá de valorizarextre
mamente as nossas atividades.

Muito obrigado a V.EX'
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o SR. PRESIDENTE(José Costa) - Agradeço
a generosidade das palavras do eminente Consti
tuinte Ibsen Pinheiro e com elas homenageio o
Plenário,que nos possibilitou, através da presença
dediversas entidades, membros doMinistérioPú
blico, advogados, delegados de polícia, o emi
nente Procurador-Geral da República, realizar
uma audiência pública extraordinária,muito valio
sa. Tenho certeza de que o eminente Relator, De
putado PlinioArruda Sampaio, colherá excelentes
frutos do trabalho realizadona noite de hoje. Passo
a palavra ao eminente expositor, para suas consi
derações. Em seguida, convido o Deputado Nel
son Jobim para inquirir o expositor.

O SR. ANTÔNIOARALDO FERRAZ DALPOZ
za - ilustre Constituinte Ibsen Pinheiro, agra
deço a V.Ex' também suas palavras e vejo nelas
muito mais o conhecimento pelo trabalho que
desenvolve o Ministério Público do Brasil, aqui
presente, de quase todos os Estados da Federa
ção, do que propriamente palavras dirigidasa este
expositor. O MinistérioPúblico agradece e, como
sempre, estará pronto a colaborar com espírito
público e transparência para os trabalhos desta
Assembléia Nacional Constituinte.

Muito obrigado a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o Sr. Constituinte Nélson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NÉLSONJOBIM- Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. membros da Mesa,
eminente expositor, Sr. Antônio Araldo Ferraz Dal
Pozzo, Srs. Constituintes, minhas senhoras e
meus senhores. Partiria da constatação, que de
monstra com absoluta clareza a intenção da Con
federação Nacional do MinistérioPúblico, expres
sa no art. 1° de sua proposta de sugestão, de
produzir uma inversão, de tal forma que órgãos
como o MinistérioPúblico não sejam vistos como
o braço do Poder sobre o Estado e a população
e, sim, como braços da população no controle
do Estado. É de se observar que a Constituição
de 1969, ao ter colocado o MinistérioPúblico no
capítulo "00 Poder Executivo," estava colocando
o braço do Poder sobre o cidadão. Na medida
em que esta Associação e esta Confederação atri
buem ao Ministério Público, a responsabilidade
da defesa do regime democrático e do interesse
público, velando pela observação da Constituição
e da ordem jurídica, estão mostrando a moder
nidade dessa posição, a fim de que o Estado
sirva ao cidadão. E o Estado fornecerá, através
de seus órgãos, os braços para que o cidadão
o domine. Esta observação impõe-se.

Não obstante a postura do Ministério Público
e da Confederação, há necessidade de uma rede
finição, uma absoluta redefinição do conceito de
inconstitucionalidade, para que não nos restrin
jamos aos conceitos tradicionais, expressos no
§ 1° do art. 3°, letra a, bem como no, inciso III
do art. 10, quanto à incompatibilidade entre a
lei, o ato normativo e o princípio constitucional.

Inquiriria a Confederação Nacional do Minis
tério Público quanto à possibilidade de se criarem
duas novas figuras, que seriam a inconstitucio
nalidade por omissão e a inconstitucionalidade
por ação. Não seriam essas inconstitucionalida
des da competência do Supremo Tribunal Fede
ral, mas, sim, de uma Corte nova, cuja criação
W'ge no País: o Tribunal Constitucional, com com
petência para definir, autônoma e paralelamente

aos Poderes da República, não só a inconstitucio
nalidade por norma, ou ato normativo, mas a in
constitucionalidade por omissão e a inconstitucio
nalidade por ação - conceitos absolutamente
novos, que criam o instituto que possibilita maior
oxigenação do Poder e maior penetração do cida
dão, conseqüentemente da sociedade, no con
trole do Estado.

Muitoobrigado.

>') SR. PRÉSIDENTE (José Costa) -. Com a
palavra o nobre expositor.

O SR. ANTÔNIOARALDO FERRAZ DALPOZ
za- Exm°Sr. Constituinte Nelson Jobim, o Mi
nistério Público busca aperfeiçoamentos na cons
trução aqui posta, para o controle da constitucio
nalidade das leis e dos atos normativos. Tanto
assim que, na letra "a" do § lodo art. 3°, fala
em incompatibilidade, que desdobra, depois, em
inconstitucionalidade a ser argüida pelo Procura
dor-Geral da República e inconstitucionalidade a
ser argüida pelo Procurador-Geral da Justiça dos
Estados, cujo nome até pretendemos mudar, com
a nossa sugestão, para que o Chefe do Ministério
Público Estadual passe a se denominar Promo
tor-Geral de Justiça, ao invés de Procurador-Geral
de Justiça, pois o termo "promotor" é muito mais
conhecido do povo que "procurador".

E aí surgem algumas inovações como a repre
sentação por inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo estadual ou municipal, em face da
Constituição Federal ou mesmo em face da Cons
tituição Estadual. Como bem sabem V.Ex",são
brechas existentes atualmente rio sistema de con
trole de inconstitucionalidade, porque é uma re
presentação que simplesmente não existe, o que
cria uma imensa lacuna na defesa da ordem jurí
dica nacional.

Mas, longe de nós a pretensão de apresentar
mos um sistema pronto e acabado de defesa,
de tal sorte que, em boa hora, lembro a V. Ex"s
as modernas formas de controle de constitucio
nalidade, que seriam muito bem-vindas em nos
sas sugestões, porque o espírito que as anima
é, realmente, o de fazer um fechamento no siste
ma, de tal forma que toda lei, todo ato normativo
inconstitucional, possa, por ação, por omissão ou
nos moldes tradicionais, ser objeto de argüição.

Agradeço a colaboração de V. Ex' que seria
magnífica complementação e um aperfeiçoa
mento do sistema proposto pelo Ministério PÚ
blico.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o nobre Constituinte Ronaro Corrêa.

O SR. CONSTITUINTE RONARO CORRÊA
Sr. Presidente, Srs. componentes da Mesa, cole
gas Constituintes, Exm'' Sr. Procurador-Geral da
República, autoridades, senhoras e senhores. Pa
rece-me que V. S', em certo momento de sua
exposição, pretendeu defender a instituição da
vitaliciedadeap6s dois anos de exercício no Minis
tério Público ou no cargo de promotor.

Gostaria, não de pontificar, mas de tentar con
ceituar a necessidade que tem a sociedade brasi
leira de se elitizar, em todos os sentidos e em
todos os seus segmentos, para que, assim, possa
crescer. Mas, data venia, devo dizer que elite
é diferente de casta. Elite implica em competên
cia, estudos e preparo, enquanto casta cheira a
privilégios.No momento em que V.S', com tanta

sabedoria e nobreza, dá um não ao corporati
vismo, devo dizer que vejo na figura da vitalicie
dade um pouco da idéia corporativista. As garan
tias todos nós as louvamos, mas os privilégios,
com todo respeito, devemos recusá-los.

Pergunto a V.S' se, efetivamente, entendi corre
tarnente sua exposição. Gostaria de ouvirconside
rações a respeito, não da vitaliciedade dos rnem
bros do Ministério Público, mas da vitaliciedade
no sentido lato, que abrange também o Poder
Judiciário. A mim não parece razoável a perma
nência da vitaliciedadenuma sociedade moderna,
pois que ela protege sentimentos menos nobres.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o eminente expositor.

O SR. ANTÔNIOARALOO FERRAZ DALPOZ
za- Nobre Constituinte Ronaro Corrêa, V. Ex',
por extrema delicadeza e ética parlamentar, não
quis utilizara expressão que eu vou usar: os privilé
gios são odiosos. Realmente.

A colocação que se faz em relação à vitalicie
dade dos membros do Ministério Público, pelo
menos pela ótica que enfocamos, é devida à se
guinte circunstância: quando o promotor ingressa
na carreira, após o concurso público de títulos
e provas, ele o faz para um cargo estável, para
adquirir a estabilidade, que é o primeiro degrau
da sua fíxaçâo e da sua investidura nos quadros
do Ministério Público. O mesmo acontece com
o juiz,no quadro da magistratura. Nos dois primei
ros anos, ele pode ser demitido através de um
procedimento administrativo interno, obviamente
com garantia de ampla defesa. Mas depois de
dois anos, comprovado que ele realmente atende
aos requisitos indispensáveis e necessários para
o exercício do cargo, procura-se dar a ele uma
garantia maior de que poderá agir com maior
liberdade, com maior independência, não só em
relação às forças externas ao Ministério Público,
mas principalmente em relação às forças internas
do MinistérioPúblico. Se a todo instante um juiz
ou um promotor - permita-me V. Ex" dizer isto
- pudessem ser destituídos das suas funções
mediante um processo apenas de natureza admi
nistrativa, feito internamente pela própria corpo
ração, certamente esse juizou esse promotor não
teriam a segurança e a independência necessárias
ao exercício das suas funções. Bastaria, talvez,
um não ao Promotor-Geral ou um não ao Presi
dente do Tribunal para a ameaça de um processo
administrativo, que afastaria esse juizou esse pro
motor do cargo. Portanto, longe de ser um privilé
gio encaramos isso como uma garantia. E mais,
como uma garantia externa à instituição, porque,
para tirar um promotor ou um juiz do seu cargo,
outras instituições devem manifestar-se sobre is
so, garantindo-se a esse promotor ou a esse juiz
o beneficio da ampla defesa num processo públi
co como é o processo judicial.Somente por esse
enfoque é que se pretente oferecer essa garantia.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o Constituinte Plínio Martins.

O SR. CONSTITUINTE PÚNIO MARTINS 
Nobre Relator, ilustre conferencista, ilustres Cons
tituintes, quero dizer rapidamente que, durante
a minha vida profissional, a figura que me empol
gou e me serviu de paradigma para exercer a
proíissão foi a do Promotor, da pessoa que age
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no MinistérioPúblico. Entendo que ninguém, nem
mesmo o Juiz, necessita tanto das três garantias
- a inamovibilidade, a irredutibilidade e a vitalicie
dade - quanto o membro do Ministério Público.

Mas quero fazer uma crítica ao projeto que V.
S' traz e que sustenta de uma maneira brilhante.
Quero, de antemão, dizer que a minha sugestão
à Constituinte será este anteprojeto apresentado
pela classe do Ministério Público. Entretanto, den
tro dele, encontro algo que gostaria que V. S',
como meu advogado, ajudasse a retirar dessa
proposta. Os arts. go e 15 dizem o seguinte: "O
Procurdor-Geral da República será nomeado pelo
Presidente da República dentre cidadãos maiores
de 35 anos, de notável saber jurídico, reputação
ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Senado
Federal, e servirá por tempo determinado, que
não poderá exceder, entretanto, o período presi
dencial correspondente". E mais: "O Procurador
Geral somente poderá ser destituído em casos
de abuso de poder ou omissão grave no cumpri
mento dos deveres".

Ora - e o Sr. Presidente e os demais Consti
tuintes hão de me dar razão - não há neces
sidade de essas autoridades faltarem por omissão
grave no cumprimento dos seus deveres para per
derem o cargo. Uma omissão em que essas auto
ridades incidam é suficiente para perderem o car
go. Jamais devemos exigirque o Constituinte vote
que para ele perder o cargo necessite omitir-se
gravemente nos seus deveres.

Essa é a crítica que faço, pedindo que V. S·
- se necessitar, eu lhe passo uma procuração
- defenda a minha idéia.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o eminente expositor, Dr. Antônio Araldo
Ferraz Dal Pozza.

O SR. ANTÔNIOARALDO FERRAZDALPOZ
ZO - Nobre Constituinte Plínio Martins, 2° Vice
Presidente desta egrégia Subcomissão do Poder
Judiciário e do Ministério Público, se V.EX, com
tanto brilho, não consegue defender a causa,
quem seria eu para me arvorar em seu defensor?
Apenas lê-se aí "grave omissão" porque são tan
tas e tão variadas as atribuições de um procura
dor-geral, que pode acontecer uma omissão ad
ministrativa até por acúmulo de serviço, e obvia
mente ficaria desproporcional a punição por esse
tipo de omissão. Mas - e aí reside a dificuldade
que não vencerei - o órgão interno encarregado
desta destituição obviamente repudiaria uma
omissão desta natureza para a destituição do pro
curador-gerai. De maneira que, constando, como
bem sugere V. Ex', apenas omissão, certamente
ela seria sentida, entendida e compreendida pelos
órgãos da administração superior do Ministério
Público como uma omissão grave, sem que pre
cise constar isso no texto constítucíonal,

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra a Constituinte Raquel Cândido.

A SRA CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDICO
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes,
não sou membro desta Comissão, nem tampou
co advogada e muito menos promotora ou juíza.
No entanto, como uma Constituinte consciente
da sua responsabilidade e tendo palmilhado a
vida pública como Vereadora - portanto, ao lon
go de oito anos lidando com as causas mais próxi
mas do povo, como faz o promotor, mui especial
mente em pequenas comarcas - despida aqui

até do espírito de Constituinte, mas corno uma
cidadã comum e a eterna vereadora que teve doze
processos para poder exercer o seu mandato,
muitas vezes tomado e denunciado pelo Minis
tério Público e muitas vezes devolvido pela própria
Justiça - vejam a ironia do destino - aqui me
encontro como Constituinte, no compromisso as
sumido no encontro feliz que tivemos com o Mi
nistério Público em Rondônia, numa verdadeira
vanguarda na história do Ministério Público do
País, pois em Rondônia já se efetivam eleições
para o cargo de Procurador-Geral, sobre uma lista
tríplice, como se ali a história quisesse fazer um
reparo de algumas injustiças que não devemos
irbuscar no passado, porque o futuro é promissor.
E acredito na humanidade e no exercício dajusti
ça. Tão-somente porque acredito nisto é que aqui
estou presente.

Ouvi atentamente, e com grande reflexão, a
exposição do Presidente da classe, que se traiu
algumas vezes, mas a fez muito bem. Feliz.é este
País, que consegue, através das suas represen
tações classistas, ter aqui um Presidente avocan
do tal questão, num malabarismo político, confor
me destacado pelo nosso Constituinte PlínioArru
da, que teve a coragem e a dignidade, não que
rendo colocar um fiscal para o fiscal do fiscal
no MinistérioPúblico, com grande sabedoria, fruto
de sua vivência de perguntar quem fiscalizará o
Ministério Público.

Isso é uma coisa muito séria, mesmo porque
fiz uma explanação do que senti na minha própria
pele. Acredito que as prerrogativas e o Poder do
Ministério Público, expostos por um eminente
Constituinte do Rio Grande do Sul, Ivo Mainardi,
advirão da força que nós, os Constituintes, dare
mos sobremaneira ao MinistérioPúblico, para que
ele possa ter um orçamento e, assim, restabelecer
a sua prerrogativa, não de um superpoder, mas
daquela instituição que não é somente uma serva
do Poder Executivo e da contabilidade daqueles
que a querem manipular. Acredito que o poder
do Ministério Público fixar-se-á através de um or
çamento próprio, como também nós, os parla
mentares, temos que rebuscar as nossas prerro
gativas. A pessoa que tem a certeza de que está
exercendo a justiça na sua plenitude, com serie
dade, sinceridade e dignidade, e sabe que já tem
esta prerrogativa garantida, qual seja, a do seu
ganha-pão no dia-a-dia, no exercicio da sua fun
ção, parece-me que já trabalha mais tranqüíla
Não acredito que os Poderes que estão harmoni
camente constituídos neste País. Isso é uma mera
ilusão. Esse problema passa especialmente pela
questão da mendicância, do pires na mão, pois
muitas vezes temos de esmolar, como é o caso
do Congresso Nacional.

Mas tocou-me profundamente, Sr. Expositor,
sua referência a que o MinistérioPúblico necessita
- e terá isso de minha parte - até de lobby,
tão necessário nesta Casa, para aprovação da apli
cação, como um fiscal da lei necessita do apoio
para que possa atuar junto ao processo eleitoral.
Pergunto: haverá crime mais perverso para o exer
cício da democracia do que o abuso do poder
econômico, que encontramos hoje aqui - permi
tam-me ter que cortar a própria carne, mas devo
dizer que ele existe nesta Casa - representado
por um capital selvagem e desumano, principal
mente por banqueiros, que não têm coração nem
alma, para que o exercício da democracia possa

desenvolver-se tão-somente sobre uma pilastra
da Justiça?

Desta maneira, coloco-me à inteira disposição
para ajudar a devolver ao Ministério Público sua
igualdade, sua fortaleza. E isso se dará através
do restabelecimento de suas prerrogativas, con
substanciadas num orçamento próprio.

Muito obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Antes de
passar a palavra ao nosso convidado, quero dizer
à eminente colega e Constituinte Raquel Cândido,
de Rondônia, que durante a campanha me per
guntaram muitas vezes se a Assembléia Nacional
Constituinte seria progressista ou conservadora.
Eu respondi que a Assembléia, vista por outro
ângulo e até do Ponto de vista estatístico, é forma
da pela média, como são a Câmara dos Depu
tados e as Assembléias Legislativas. Aqui está a
Assembléia Nacional Constituinte. Ela é compos
ta, não de juizes, promotores ou advogados, mas
sobretudo pelo povo brasileiro. Quando V. Ex'
faz as suas observações, invocou o título que con
sidero o mais importante: o de cidadã constituinte.
A Presidência até esqueceu o relógio e deixou
que V. Ex' ultrapassasse um pouco o seu tempo,
em homenagem à mulher que está presente na
Assembléia Nacional Constituinte, à sua combati
vidade e, sobretudo, pela causa que defendia da
tribuna.

Concedo a palavra ao eminente expositor, para
as colocações devidas.

O SR. ANTÔNIOARALDO FERRAZDALPOZ
ZO - Nobre Constituinte Raquel Cândido, é con
fortador observar um Constituinte que teve pro
blemas com o Ministério Público em sua vida.
pública vir aqui, de público, defender a neces
sidade de o Ministério Público ter um orçamento
próprio. Acredito mais na excelência da Consti
tuição que se irá escrever, porque será escrita
com os olhos voltados para o futuro, evitando-se
trazer para aqui coisas do passado.

O MinistérioPúblico realmente precisa de orça
mento, pois funciona como um grande inquilino,
tanto do Forum como do telefone, da máquina
de escrever ou da mesa. Nada disso é seu. E
para que ele possa exercer satisfatoriamente as
suas funções, é preciso que se criem no Brasil
as promotorias de justiça, que hoje são ocupadas
por uma só pessoa, que fica isolada na sua luta
contra os poderosos, geralmente.

De maneira que, em meu nome pessoal e no
de todo o Ministério Público do Brasil, rendo a
V. Ex' as minhas homenagens pela sua coragem
e postura política nesta Casa. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo
a palavra ao Constituinte Jairo Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO 
Sr. Presidente, Srs. membros da Mesa, Sr. Procu
rador-GeraI da República, ilustres Constituintes,
meu caro expositor, confesso que estamos aqui
rendidos pelo brilhantismo do conteúdo da expo
sição e do talento político do representante da
Confederação Nacional do Ministério Público.
Acredito que, pela eletividade ou por outro critério,
ele seria um membro mais do que do Ministério,
até desta Casa.

Vou tocar em questões talvez muito simples,
mas de muita e crua objetividade. Percebo a ínten-
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ção nuclear de se colocar a instituição acima ou
eqüidistante dos Poderes - e estou de pleno
acordo -, desfrutando das garantias e prerro
gativas que requer para o exercício,com indepen
dência e liberdade, da sua missão nobre. No en
tanto, noto que no bojo da proposta existem dis
positivos que repetem a prática de hoje e que
mantêm os vínculos com o poder. A nomeação
do chefe da instituição não lhe assegura a liber
dade de ação de que necessita como instrumento
que deve servir à defesa da sociedade e das insti
tuições democráticas. Este é, sem dúvida,o gran
de anseio dapopulação brasileira.E pelejaremos
para que tenhamos um Ministério Público com
essa qualidade e esses atributos.

Mas a representação da inconstitucionalidade
ou da ilegalidade sendo restrita ou privativa do
Ministério Público não constituiria um mal. No
entanto, dentro desse modelo, as injunções do
poder serão tais que, se ao poder não interessar
a representação, ela não se fará, porque o chefe
do Ministério Público exerce um cargo de con
fiança do poder. Então, indago: por que limitar
e restringir a representação da incompatibilidade
ao Ministério Público? Por que um cidadão do
povo - e o povo está querendo e reclamando
esta participação - não pode usar este direito
que é seu? Porque eu diria que talvez haja um
direito subjetivo do cidadão comum em defesa
dos princípios e dos valores da sociedade e que
pertence a todos nós, indistintamente. Por que
o cidadão comum, do povo, não pode represen
tar? Esta vinculação é perigosa e os exemplos
de hoje se repetirão amanhã, seja a nível federal
ou estadual. E mais, vejo esta liberdade e indepen
dência do MinistérioPúblico limitada nas circuns
tâncias de hoje. Elas também se repetirão amanhã
com este modelo que aí está. Quando, por interes
ses políticos,oligárquicos, fundamentalmente nas
regiões do interior do País, alguém pratica um
crime, ou seja praticado um crime a mando de
um chefão político, de um poderoso às vezes o
exercício da obrigação fundamental desta autori
dade pública não se exercerá, em prejuízo e em
postergação dos superiores e legítimos interesses
e direitos da sociedade e do povo. Indago como
se assegurará a independência, porque não é a
vitaliciedade que lhe dará esta independência. O
funcionário efetivo, com esta garantia da efetivi
dade, poderá ter a sua liberdade, a sua indepen
dência e assim resistirao poder, agindo em defesa
da lei, em defesa dos direitos fundamentais dos
cidadãos, em defesa da moralidade e da probi
dade da administração pública, e não é vitalício.
E tantos exemplos existem. Estas pessoas não
se tomam mártires, mas às vezes graq,des heróis,
porque agem sob o império da lei. E é sob este
império da lei que entendo que deva funcionar
o MinistérioPúblico.

Sou a favorda sua independência, da sua auto
nomia, de se assegurar determinadas garantias
e prerrogativas.Mas elas podem ser fundamentais
ou não, como a vitaliciedade.

Existem países modernos e desenvolvidos on
de o Ministério Público é eletivo, até na magis
tratura não há essa vitaliciedade. E são países
em estágio mais avançados do que o nosso.

Coloco estas questões para reflexão e espero
que haja respostas, porque temos de encontrar
os caminhos para desenhar o que a sociedade
brasileira exige de todos nós. Temos de usar me-

nos retórica. Temos de encarar de frente estes
desafios.

O SR. PRESIDENTE(José Costa) - O tempo
de V. Ex> está esgotado, Deputado Jairo Carneiro.

O SR. CONSmUINTE JAIRO CARNEIRO 
Peço apenas alguns segundos para dizer que é
preciso ouvirmos aqui do representante do Minis
tério Público como é que o povo pode exigir a
prestação do serviço do Ministério Público sem
que tenha de promover uma ação para demons
trar que houve uma emissão, um erro grosseiro,
ou um crime praticado pelo agente do Ministério
Público. O povo precisa do serviço da Justiça,
e este serviço terá de ser simultaneamente acom
panhado e auxiliado pelo Ministério Público. E
não podemos esperar que passem 6, 12 meses
ou alguns anos para que depois se entenda que
houve omissão do procurador de justiça ou do
promotor público da comarca X Por último des
cupe-rne, Sr. Presidente o que dizer sobre a fixa
ção da residência? Não ouvi qualquer palavra a
respeito disso.

O SR: PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o Dr. Antônio Araldo Ferraz Dal Pazzo.

O SR.ANTÓNIO ARALDO FERRAZ DEL POZ
ZO - Objetivamente, ilustre Constituinte Jairo
Cameiro, IO-Vice-Presidente desta egrégia Subco
missão, a questão da nomeação do Procurador
Geral da República pelo Presidente da República
está ligada umbelicalmente ao sistema que se
adote na Constituição. Vale dizer, se ele é repre
sentante judicial da União,precisa, em certo grau,
da confiança do Chefe do Poder Executivo. Se,
todavia, ele não representa o interesse em juízo
da pesssoa jurídica de direito público, pode ser
eleitopela própria classe. Tanto assim que, quanto
ao Procurador-Geral da República, a sugestão
prevê a nomeação pelo Presidente da República.
Maspara os promotores-gerais dos Estados cujos
MinistériosPúblicos não querem a representação
de pessoa jurídica de direito público, a previsão
é de eleição pela classe, sem interferência, sem
nomeação pelo Poder Executivo.

De maneira que a forma de investidurano cargo
de Procurador-Geral estará com a premissa de
se o Ministério Público da União irá ou não repre
sentar os interesses da Fazenda em juizo.Quanto
à questão da fiscalizaçãopopular sobre a atuação
do Ministéno Público, todo o sistema tem conve
nientes e inconvenientes. Quisera eu que se des
cobrisse um sistema onde só houvesse conve
nientes e nenhuma inconveniência.Se a represen
tação por inéonstitucionalidade, por exemplo, pu
der ser formulada por qualquer pessoa do povo,
acredito que precisaríamos de um organismo gi
gantesco só para triagem do que tecnicamente
é representação por inconstitucionalidade ou não.
Se abríssemos a possibilidade da ação penal não
proposta pelo Ministério Público e pudesse ser
proposta por qualquer pessoa do povo, teríamos
uma cena de incrívelvingança particular no palco
do Poder Judiciário.

A abertura que se faz de que essas represen
tações por inconstitucionalidade não podem ser
negadas pelo Procurador-Geral da República,
quando encaminhadas pelas entidades elencadas
na sugestão, me parece uma abertura suficiente
mente capaz de suportar uma fiscalizaçãoexterna
sobre o MinistérioPúblico.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A Mesa
será tolerante com V.Ex"

O SR. CONSmUINTE JAIRO CARNEIRO 
Muitoobrigado. Eu me permitiria ler, para retratar
com fidelidade,um trecho do processualista Man
zini:

"No Estado democrático, no qual domina
o princípio da soberania popular, não seria
impróprio deixar ao exercício privado a fun
ção pública de promover e de exercitar a
ação penal, porque dita soberania se perso
nifica nos cidadãos. Mas os incovenientes
práticos que podem dar lugar a esse sistema
têm desaconselhado mesmo as democra
cias em adotá-lo. É por isso que o Código
de Processo Penal reserva exclusivamente ao
MinistérioPúblico a propositura e o exercício
da ação penal. Ao particular, que se deter
mina sempre, ou quase sempre, com base
em motivos pessoais. Falta aquela sereni
dade e aquela objetividade que, ao contrário,
são próprias do órgão do MinistérioPúblico,
que age imparcialmente no cumprimento
dos próprios deveres funcionais, com garan
tias de uma cultura superior e de uma probi
dade pessoal conferida e vigiada. É, pois, de
se aprovar, incondicionalmente, o referido
critério do domínio exclusivo da ação pernlJ.
por parte do MinistérioPúblico."

E ainda, na Ámérica do Sul, o único país que
adota a ação penal popular, se não estou muito
equivocado, é o Chile.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Passo a
palavra ao eminente ConstituinteVivaldo Barbosa.

O SR.CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Em face do adiantado da hora, me permitiria não
reiterar as saudações de praxe e colocar algumas
questões para o ilustre e brilhante expositor.

Ainda permaneço reclamante de uma partici
pação efetiva do Ministério Público nas investi
gações criminais. O anteprojeto, a meu ver, ainda
não resolveu essa questão. E mesmo ainda a figu
ra do inquérito preliminar, lembrada - e a meu
ver adequadamente - não resolve essa questão.
Não há dúvidas de que só conseguiremos prote
ger os direitos individuais, fazer respeitar os direi
tos humanos e garantir a democracia se o Minis
tério Público, assim como o Judiciário - como
acontece nos países mais avançados - partici
parem efetivamente, com responsabilidade insti
tucional, da investigação criminal desde o seu
começo. Basta ver o exemplo daquela pessoa
que deu um tiro no Papa. No dia seguinte, quem
o interrogava era um promotor de justiça. Alguém
atirou no Presidente Reagan; no dia seguinte os
jornais estampavam um juiz interrogando a pes
soa que deu o tiro.

Evidentemente, todos os países europeus já re
solveram essa questão da proteção dos direitos
individuais, porque é fundamental que, para fazer
justiça, o inquérito criminal é que depois conduz
a sentença e conduz ou não a manifestação do
MinistérioPúblico.

Acho possível, tarnbém, fazer isso em matéria
constitucional. Conforme a formulação que se
conseguir dar, poderemos resolver de vez esse
problema e de maneira adequada.

Voltaria ainda à questão levantada pelo Relator
PlínioArrudaSampaio, sobre autonomia do Minis-
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tério Público, o seu controle, especialmente o seu
controle popular. Gostaria de colocar essa ques
tão conjugada com a nomeação, pelo Presidente
da República, do Procurador-geral e a destituição,
não pelo Presidente, como prevê o projeto, mas
pela classe, em casos de falta grave etc.

Afunção essencial do MinistérioPúblico, desde
o advogado da sociedade, o protetor dos direitos
coletivos, é a fiscalização da execução das leis.

Aliás,parece-me que o primeiro decreto da Re
pública sobre o Ministério Público, se não me
engano, é de lavra de Campos Sales, e ele dizia
que a atribuição do MinistérioPúblico era a fiscali
zação do Direito,no sentido mais amplo que essa
expressão possa ter.

Ora, o Poder encarregado da elaboração das
leis é o Legislativo. Naturalmente faz as leis na
expectativa de elas serem adequadas e exatamen
te cumpridas. O controle e fiscalização da execu
ção das leis interessa primordialmente ao órgão
legislativo.É evidente que isso me leva a concluir
que a nomeação do Procurador-Geral, quer nos
Estados, quer na União, deveria e deverá 'Ser, se
assim pensamos, pelo Congresso Nacional e pe
las Assembléias Legislativas estaduais, com a au
diência pública, como aqui já foi solicitada, com
diversas indicações e diversos pretendentes, com
uma sabatina, como acontece nas comissões de
escolha de nomeações. Mas, acima de tudo, creio
que o mais adequado, o mais pertinente, do ponto
de vista teórico e prático, para o controle popular
da instituição, seja que os seus chefes sejam no
meados pelas Assembléias Legislativas e pelo
Congresso Nacional.

Os membros do Ministério Público, assim co
mo os do Judiciário, não recebem mandato popu
lar. Se não recebem mandato popular, as institui
ções se fecham um pouco.

Sabemos, conhecendo a trajetória da socieda
de brasileira, do seu caráter corporativo. É difícil
a uma instituição algo fechada romper esse círcu
lo corporativo, essa herança corporativa da socie
dade brasileira.

Assim, o congressista ou o integrante da As
sembléia Legislativa que percorrer o País reco
lherá as reclamações, as indicações inadequadas
ao funcionamento da instituição, em face do perfil
e do comportamento de um determinado inte
grante da instituição em qualquer parte do territó
rio nacional, até no âmbito do seu Estado. Se
tem o poder de nomear e de controlar a institui
ção, saberá adequadamente o Deputado, estadual
ou federal, exercitar esse controle. E também ima
gino para o Congresso Nacional poderes seme
lhantes ao de outros Congressos, como o ameri
cano. Lá,para as agências administrativas, as ins
tituições administrativas, é a Comissão de Orça
mento que libera as verbas, nos prazos determi
nados. E libera as verbas mediante prestação de
contas da parcela anterior. Gostaria que o legis
lativo do Brasil e a nova Constituição também
caminhassem nessa direção. Também pela As
sembléia Legislativa ou pelo Congresso Nacional
- pela Câmara dos Deputados - poderíamos
exercer certo controle, garantindo a autonomia,
mediante prestação de contas e liberação de ver
bas para o Ministério Público.

Ainda gostaria de dizer uma palavra sobre a
questão do monopólio. Aliás, este é sempre mal
visto. O único que não vemos mal é o monopólio
do petróleo. Mas o monopólio da ação penal ainda

não foi adequadamente enfrentado. Quanto à
questão da vingança pessoal, que a ação privada
permitiria, é evidente que o MinistérioPúblico po
derá, na sua função, requerer ao juiz o arquiva
mento de qualquer ação vingativa. Inclusive com
relação ao monopólio de representatividade pela
inconstitucionalidade ao Procurador-Geral da Re
pública, é preciso ainda voltar àquele argumento:
a inconstitucionalidade, isto é, a exata elaboração
de uma lei, consonante com a Constituição, é
matéria que interessa muito ao Legislativo.É evi
dente que jamais poderia ser monopólio de uma
instituição ligada, ainda pela Constituição atual,
ao Poder Executivo.

Também gostaria de ouvir um pouco sobre
a questão da resistência dó Ministério Público ao
ouvidor-geral. Digo isso com certa tranqüilidade,
porque esta expressão foi muito debatida no Rio
de Janeiro. Está aí o Procurador Leôncio Vascon
celos juntamente com Sérgio Andréa Ferreira.
Nós, no Rio de Janeiro, na Secretaria de Justiça
daquele Estado, junto ao Ministério Público, no
Governo Leonel Brizola,desde o início debatemos
essa questão, formulamos idéias e forjamos muito
essa lembrança do ouvidor-geral. Creio que ainda
há espaço para isso, sem ferir o espaço do Minis
tério Público. Mas, se conseguirmos imaginar um
espaço para que a sociedade tenha um canal
de defesa de interesses individuais ou interesses
específicos, mesmo que coletivo, que se chocam
com o interesse da sociedade como um todo,
que se chocam com interesses, às vezes interpre
tados como interesses gerais, haverá ainda uma
margem, sem tocar, sem arranhar a esfera de
competência do Ministério Público, para uma ou
vidoria-geral, para que a sociedade, o cidadão.
em geral, tenha um canal por onde reclamar e
protestar.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o Sr. Dal Pozzo.

O SR. ANTÓNIOARALDO FERRAZ DALPOZ
ZO - Exrrr'Sr. Constituinte VivaldoBarbosa, co
meçaria dizendo que realmente o MinistérioPúbli
co, assim como a Magistratura - e isto é enfo
cado de maneira muito clara pelo processualista
italiano Calamandrey - participam, ambos, da
atividade jurídico-estatal. O primeiro segmento
Poder Legislativo- realmente produz as leis, que
de nada valeriam sem um mecanismo que garan
tisse o seu exato cumprimento ou sua reparação,
quando das violações. Há mesmo países que in
cluem o MinistérioPúblico no capítulo "Do Poder
Legislativo", como na Venezuela, por exemplo.
Mas a nomeação ou a escolha do chefe da institui
ção pelo Poder Legislativo parece transformar o
MinistérioPúblico apenas de uma instituição cujo
chefe busca atualmente o apoio político do Poder
Executivo em uma instituição cujo chefe buscará
apoio político do Poder Legislativo.Parece-me ex
celente, no entanto, a segunda colocação de V.
Ex", no sentido de que o Poder Legislativo possa
constantemente vigiar a função exercida não só
pelo MinistérioPúblico, mas por todos os segmen
tos envolvidos na distribuição da justiça.

Sabe V.Ex" que em parlamentos de países mais
avançados são constituídas comissões parlamen
tares permanentes, e não eventuais, a fím de para
ali chamarem representantes desses detentores
de poder-MinistérioPúblico e Magistratura, para
ficarmos no Arnbito da nossa subcomissão -

para prestar contas da sua própria atividade. Acho
imprescindível que a Assembléia Nacional Consti
tuinte dê ao Poder Legislativopoderes nesse setor
e em muitos outros, onde lhe faltam.

Quanto à questão do Ouvidor-Geral, o Minis
tério Público não se coloca frontalmente contra
a sua existência. Apenas quer lembrar que é o
Ouvidor-Geral, há muitos anos, que exerce essa
função. Em todas as comarcas do interior filas
e filas de pessoas têm encontrado no Ministério
Público o seu Ouvidor-Geral. Apenas nos parece
desnecessária a criação de outro organismo gi
gantesco de âmbito nacional para ouvir todo o
mundo, quando já existe uma instituição que
cumpre há muitos anos essa mesma função. O
que pedimos é que, além de ouvir, possamos
agir. Mas para que possamos dessas funções bási
cas que estão nas nossas propostas. Quantas e
quantas vezes, em nossos gabinetes, recebemos
problemas, absolutamente insolúveis porque o
MinistérioPúblico não dispõe de mecanismos le
gais para resolver aquela questão, quando não
faltam mecanismos materiais, meios para conse
guirmos resolvê-Ia. Mas vamos lembrar de onde
se pode, vamos lembrar as reclamações traba
lhistas, os acidentes de trabalho, as questões de
menores, as questões dos loteamentos, as ações
civispúblicas para defesa do meio ambiente, para
defesa do consumidor, áreas em que o Ministério
Público já dispõe de instrumental normativo,legis
lativo. Quer-me parecer, Excelência, que nesta
área o Ministério Público, apesar de sua pobreza
franciscana, vem cumprindo satisfatoriamente
seu papel. Queremos mais funções, para conti
nuar a desempenhar essa atividade e para que
possamos ser, como muito bem lembrou o Depu
tado Nélson Jobim, o braço do povo contra o
poder.

Numa síntese final e feliz, buscamos colocar
o Ministério Público a serviço da sociedade, para
que o cidadão possa enfrentar grandes conglo
merados econômicos. Pergunto: se não for o Mi
nistério Público a lutar contra uma grande multi
nacional, que poderia fazer um homem do povo
contra essa mesma empresa? Se o MinistérioPÚ
blico não sair na defesa desses direitos, como
tem saído, por exemplo, se Vila Socó, no Estado
de São Paulo, não recebesse a pronta tutela do
Ministério Público, centenas de pessoas até hoje
estariam lutando pela reparação dos danos causa
dos naquela vida, onde houve um incêndio e mui
tas pessoas morreram. Mas as vítimas receberam
tudo, por atuação enérgica e pronta do Ministério
Público, porque para isto ele dispõe de meca
nismo para atuar. Se não fosse essa atuação, te
nho certeza de que essas ações ainda rolavam
nos mecanismos e nos escaninhos dos recursos
do processo civil.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o Constituinte Fábio Feldman

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMAN 
Venho falar exatamente nos chamados interesses
difusos em que o MinistérioPúblico tem tido uma
atuação que diria brilhante. Posso dizer isto por
que sou presidente de duas entidades ecológicas,
advogado da Associação das Vítimas da Poluição
e Más Condições de Vida de Cubatão. Gostaria
de enfatizar exatamente esses fatos, sobretudo
acerca da Curadoria de Meio Ambiente, de São
Paulo, como a atuação de pessoas como o Dr.
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Edson Milaret, Paulo Salvador, o próprio Pozzo
e o F1eury. Mas gostaria de ressaltar o seguinte:
não seria o caso de se conferir ao MinistérioPúbli
co melhores condições, a nível constitucional, pa
ra que ele pudesse atuar na defesa dos interesses
difusos?

Gostaria de relatar aqui outros casos: o Minis
tério Público e a entidade que presido estão mo
vendo uma ação contra as indústrias de Cubatão,
pedindo uma indenização, que chegará à monta
de oitocentos milhões de dólares, pela destruição
da serra do Mar.Chegando o momento da perícia,
o Ministério Público não terá condições de reali
zá-Ia.Cito mais um caso que realmente me parece
muito interessante: o oleoduto que causou o aci
dente de Vila Socó estava em área de risco, de
incidência muito grande de chuvas no verão pas
sado. O Ministério Público entrou com uma ação
cautelar pedindo a desativação desses dutos. No
momento da perícia, fomos procurar a univer-

. sidade de São Paulo e não encontramos ninguém
que pudesse fazer a perícia, porque aqueles pro
fessores universitários estavam prestando consul
toria exatamente às rés, Petrobrás, Union Carbide
e outras empresas. Então pergunto: não seria o
caso - e que me desculpem os constituciona
listas, que podem dizerque não se trata de matéria
para ter tratamento constitucional - de haver
um dispositivo que obrigasse os poderes públicos
a colaborarem com o Ministério Público, na hipó
tese dasações em defesa dos interesses difusos?
}ti um caso recente. Há dois dias, estive com
o Procurador-Geral da República e discutimos so
bre pulverização com um agrotóxico chamado
Tordon, no Acre. Foram adquiridas vinte tonela
das desse agrotóxico para pulverizar a Fazenda
Califórnia, no Acre. O agrotóxico Tordon, conhe
cido como "agente laranha", com base na díoxina,
é proibido em todos os países do mundo, com
exceção do Brasil. Chegado o momento da perí
cia, a Procuradoria-Geral da República também
esbarrou nesse tipo de problema. Não seria o
caso de colocar um dispositivo que obrigasse os
poderes públicos a colaborarem com o Ministério
Público, no caso das ações da tutela jurisdiconal,
dos interesses difusos e dos interesses coletivos?
Lembro, inclusive, que é através da tutela jurisdi
cional que vamos criar um direito vivo, realmente
jurisprudencial, como no caso de Cubatão, em
que, durante anos a fio, as agências governamen
tais negligenciaram intencionalmente o controle
da poluição. Se tivéssemos naquela ocasião con
dições, isto é, se fôssemos parte legítima - falo
associações ambientalistas, o Ministério Público,
provavelmente - Cubatão não chegaria ao esta
do em que ficou. Portanto, como advogado e
ecologista, gostaria de colocar a questão nesse
nível. Não seria o caso de se estabelecer uma
norma constitucional que obrigasse os poderes
públicos, as instituições científicas a colaborarem
com o Ministério Público?

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Observo
que a assistência já demonstra uma certa inquie
tação, pelo adiantado da hora. Peço um pouqui
nho de paciência, mesmo porque me parece que
só há mais dois constituintes inscritos para argili
rem o Dr. Dal Pozzo.

O SR. ANTÔNIO ARALDO FERRAZ DALPOZ
za- Ilustre Constituinte Fábio Feldmann, cuja
luta pela boa qualidade de vida é conhecida de

todos e à qual se tem aliado o Ministério Público
de São Paulo, e cujos bons resultados já se fazem
sentir, inclusive em Cubatão, obviamente o Minis
tério Público jamais se oporia a uma norma cons
titucional que lhe garantisse o acesso à perícia.
Disse aqui, anteriormente, que os institutos de
polícia técnica deveriam ser subordinados direta
mente ao Ministério Público. Justamente porque
imaginava que através deles se poderiam desen
volver condições para realização das perícias nos
inquéritos civis.

O Ministério Público, nessa área, propõe um
avanço, quando estabelece na sugestão, no art.
3D

, § 2 0
, letra "b":

"b) - Promover a ação civilpública e to
mar medidas administrativas executórias em
defesa dos interesses difusos e coletivos e
dos interesses indisponíveis""

Isso, para nós, significa que poderíamos inverter
um pouco o ônus da sociedade. Hoje, um fiscal
de prefeitura faz um auto e embarga uma obra.
O Ministério Público, diante de gravissimos pro
blemas de poluição, tem que se valer ainda de
uma medida cautelar judicial, demorada, lenta e
que, quando vem, normalmente o dano já é irre
parável. A legislação impõe o ônus à sociedade
de buscar em juízo a tutela do seu direito. O que
se propõe aqui, obviamente com a devida regula
mentação, com as devidas cautelas, é que possa
o Ministério Público paralisar essa atividade. E
a empresa que entenda essa paralisação indevida
que busque a cautelar de abertura, que demonstre
em juízo que a atividade dela não é poluente,
para que a sociedade possa ter, realmente, através
desse instrumento, uma efetiva medida para evitar
os danos ecológicos que acontecem.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem a
palavra o Constituinte Raul Ferraz, penúltimo ins
crito.

a SR. CONsmUINTE RAUL FERRAZ - Te
nho quatorze anos de advocacia, seguidos de on
ze anos de vida pública, exercendo mandato po
pular. Talvez por essa razão passei a enxergar,
sobretudo nesta Constituinte, grande oportunida
de para consertar a Justiça no Brasil, e encarar
o problema da justiça não só pelo lado jurídico,
mas sobretudo pelo aspecto predominante políti
co. Creio que é uma opção política fazermos uma
retrospectiva dos problemas da cidadania, das li
berdades civis dos nossos cidadãos, no decorrer
dos anos. É evidente que não vou poder fazer
isso aqui, mas posso citar um exemplo. Todos
temos vida política, jurídica, ou as duas coisas
e conhecemos esses fatos perfeitamente conhe
cemos a diferença de um cidadão comum do
povo, lá do sertão do Nordeste, que, ao entrar
numa delegacia de polícia, ja chega arrasado. Ele
está questionando contra um cidadão poderoso,
quer por questão de prestígio, quer por posição
econômica, mas sabe que não tem vez e por
isso chega humilhado. a mesmo ocorre, vamos
convir com a Justiça, tão manipulada pelas oligar
quias que se mantêm exatamente, em muitos Es
tados do Brasil, pela força que o poder político
exerce sobre ela. Sabemos que esse cidadão che
ga arrasada perante essaJustiça, muito falha. Mas
conhecemos também a diferença como esse ci
dadão chega e se apresenta perante a Justiça
Federal do Trabalho. Vemos que a cidadania ali

cresce, e o nosso 'Jeca", o nosso homem simples
do interior, o nosso trabalhador mais humilde che
gam mesmo compenetrados perante a Justiça
do Trabalho, qualquer que seja a força, por mais
poderosa que seja ela que está do outro lado.
Temos de convir - e estamos estudando um
'problema de ordem política e sabemos disso per
feitamente - que essa distinção ocorre em face
da interferência do poder político, do chefe políti
co, que pode complicar a vida de um represen
tante do Ministério Público. Sabemos que sim,
e pode complicar a vida de um juíz de direito.
E o delegado de polícia? Este não agüenta um
sopro de um poderoso contra quem tome deter
minadas providências. É por isso que apresentei,
na primeira reunião, a sugestão de que devemos
unificar a justiça brasileira. Tenho certeza de que
o brasileiro dará uma volta de 180 graus, dará
um grande salto em sua cidadania. Estaremos
prestando grande serviço ao nosso povo. Afinal,
temos determinados serviços que não podem ser
divididos. Ninguém pode imaginar que cada Esta
do tenha sua própria moeda: a da Bahia, a do
Piaui, a de São Paulo, a do Paraná, etc. Ninguém
poderia imaginar que o Exército brasileiro tam
rua tivesse um exército, São Paulo tivesse o seu,
o Piauí,o RioGrande do Norte, e assim por diante.
A mesma coisa com o serviço diplomático de
cada Estado; os Correios e Telégrafos, os serviços
de comunicações. Já imaginaram se cada Estado
tivesse o seu serviço de comunicação? Por que
vamos dividirlogo a justiça, que é tão importante
para o cidadão como o ar que ele respira? Coloca
mosjustiça da União, dos Estados, e agora vemos
desculpem-me Ministério Público da União e Mi
nistério Público dos Estados. Essa é uma divisão
que enfraquece. Temos muitos argumentos em
favor da unificação da Justiça brasileira, e não
vou ter tempo de analisar, mas pediria aos compa
nheiros Constituíntes e a todos que nos observem:
vamos fortalecer a justiça brasileira. Vamos pres
tar um serviço ao cidadão comum, do povo, fede
ralizanado e unificando a Justiça brasileira. É o
apelo que faço nesta oportunidade, por falta de
tempo para fomecer maiores elementos.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem a
palavra o Dr. Antônio Araldo.

O SR. ANTÔNIO ARALDO FERRAZDALPOZ
za- /lustre Constituinte Deputado Raul Ferraz,
as colocações que V. Ex- faz quanto à manipu
lação da Justiça são verdadeiras; elas existem.
Como Secretário da Confederação Nacional do
Ministério Público, tenho viajado por todos os Es
tados, conheço razoavelmente os Ministérios PÚ
blicos do Brasil, e a Justiça deste País afora. A
manipulação existe em muitos locais mas conhe
cemos também, Excelência, uma Justiça Federal
que tem conseguido fazer com que os processos
que ali chegam, cheguem a um final.Coloco tam
bém à reflexão de V.Ex' a circunstãncia que está
aí, que existe, que é a Justiça Federal, que não
consegue, talvez pelo seu gigantismo, pela dificul
dade administrativa, estender-se a uma comarca,
por exemplo, no Amazonas, que dista vários quilô
metros da capital, onde para chegar-se viaja-se
um mês de barco.

(Intervenção fora do microfone. InaudíveL)

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Peço ao
eminente Deputado que não interrompa o expo
sitor, e sobretudo não fale fora do microfone, por-
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que estaria impedindo o registro da brilhante colo
cação de S. S·

O SR. ANTÔNIOARALDO FERRAZ DALPOZ
ZO - Excelência, não entro no mérito da questão
profundamente, porque, como bem sabe V. Ex',
precisaríamos de uma audiência pública apenas
para isso, tais e tantos são os problemas Apenas
trago à ponderação de V.Ex' um fato que aí está:
a Justiça Federal está mais emperrada que as
Justiças estaduais. É verdade que existem mani
pulações, e é verdade também que, em relação
ao MinistérioPúblico, nossa proposta é exatamen
te a de se tentar criar mecanismos para evitar
ao máximo possível tais manipulações.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O último
Constituinte inscrito, Deputado Carlos Vinagre,es
tá com a palavra.

O SR. CONSmUlNTE CARLOSVINAGRE 
Sr. Presidente, Sr. Procurador-Geral da República,
Sr. Relator desta Subcomissão, companheiro Egí
dio, Relator da Comissão-Geral, Srs. Vice-Presi
dentes, companheiro Dal Pozzo, companheiros
membros do MinistérioPúblico, funcionários, mi
nhas senhoras, meus senhores, preliminarmente,
o que vou dizer me parece de grande significação.
Se me incomodar, dirijo-me ao Presidente José
Costa, que tem sido democrata em toda a sua
atividade, para falar que prefiro ver essa tabuleta
sobre a mesa com a seguinte inscrição: Carlos
Vinagre,Constituinte do Pará. Seria uma sugestão.
Temos PFL, PTB, PL. Não sei se V.Ex's pensam
assim, mas parece que pode haver algum cons
trangimento até para o expositor, quando for falar.
Por exemplo: se o constituinte for do PDS, ele
poderá ter uma resposta; quando for do PMDB,
poderá imaginar: "Está conosco"; do PDT; "Es
se..." Não sei se isto seria de grande significação,
mas quem sabe ficaria "Constituinte do Pará",
já que durante esta noite não se falou nesse Esta
do, que dentro da Amazônia representa 63% do
território nacional, com a maior floresta do mun
do, a maior hidrografia do mundo, a maior reserva
mineral do globo. É a maior de todas as espe
ranças, é o Eldorado, é a terra de Ofir. Não sei
se isso é importante, mas fica minha sugestão.
Se for boa, que se aproveite. E para isso que
estamos aqui, eleitos pelo povo: para aproveitar
as idéias boas.

Uma das minhas preocupações - e 4 minutos
é pouco tempo para todos; por isso estou falando
rapidamente, como aliás, é próprio de promotor
público, por causa do tempo - é a posição do
Ministério Público. Vamos ter de perseguir uma
posição do MinistérioPúblico para que não fique
constrangido por algumas representações do Po
der Judiciário, que olha o Ministério Público a
certa distância - o que é uma verdade - e pelo
Executivo, que olha o Ministério Público também
com a intenção de vê-lo mais perto, para que
ele responda mais de pronto aos seus interesses.
Vamos ter de perseguir isto, e não sei como, se
partimos para um quarto Poder. Tem-se falado
em magistratura como poder e no poder do Minis
tério Público. Não sei se um dia alcançaremos
uma posição definida do Ministério Público, por
que ele está no bojo da atual Emenda Constitu
cional. Na Constituição de 69, meio inconveniente
para os três Poderes. Evidentemente, é muito difí
cil em duzentos e poucos dias fazer-se uma Cons
tituição, funcionando simultaneamente a Câmara,

o Senado, o Congresso e a Constituinte. É dificil
fazermos isso, mas vamos tentar, porque o brasi
leiro é capaz. No "LEsprit de Lois", Montesquieu,
quando nos apresentou os três Poderes - Legis
lativo,Executivo e Judiciário -levou muito mais
tempo. Mas haveremos de vencer os franceses.
Não somos menores nem maiores que eles, mas
haveremos de vencê-los no tempo.

Preocupo-me, na Constituinte, com um proble
ma que me parece sério e que vou perseguir:
trata-se de não querer privilégios nem ministérios
para a Amazônia, porque aí cada região vai querer
um Ministériopróprio. O que está me.importando
é não sermos discriminados, para fugir à existên
cia desses dois Brasis, que permitiu essa diferença
de legislação, que é pertinente, muitas vezes, para
o Centro-Sul e não o é para a Amazônia, onde
é inaplicável. Este é o meu pensamento. Sei que
o anteprojeto que aí está é bom e V. Ex' foi bri
lhante na exposição, como todo membro do Mi
nistério Público; mas minha preocupação é bus
car exatamente uma legislação que seja boa para
todos os brasileiros, do Arroio Chuí ao Olapoque,
dos Andes ao Cabo Branco, até o Atlântico. Esta
é a minha preocupação: procurar fazer com que
na legislação do Ministério Público inserida na
Constituição, não tenhamos essas distorções que
foram crescendo e hoje nos separam. Somos de
origem de uma família que fez uma revolução
no Pará, a Cabanagem, tida hoje pelos sociólogos
como a primeira e única revolução de cunho emi
nentemente social da América Latina. A minha
preocupação é que hoje temos um grande São
Paulo, e como muito bem disse V. S', às vezes
para se chegar a uma região da Amazônia, a uma
cidade qualquer, tem-se que andar um mês de
barco, porque não há outra maneira. Existem ci
dades como Melgaço, de difícil acesso. Para che
garmos lá, temos de saltar em Potel, porque nem
avião tece-tece tem condição de lá pousar.

Preocupo-me com isso, e V.S· e todo o Minis
tério Público contarão com minha presença, aqui,
nos estudos que faremos. Temos o maior inte
resse nisso, mas minha preocupação básica é
de que evitemos os extremos. São Paulo é um
extremo, a Amazônia é outro, com 63%. Precisa
mos unir isso para que possamos fazer um só
Brasil. Quando perguntaram a Floriano Peixoto
como seria recebida a Esquadra Francesa na
Guanabara, ele respondeu: "A bala". Quando foi
solicitado apoio aos cabanos para ser feita no
Pará a independência, os ingleses receberam a
negativa dos Vinagres e dos Angelins, que disse
ram que não era nosso propósito a separação.
E pode estar certo, Constituinte Dal Pozzo, de
que vamos perseguir essa idéia. Desejamos que
V. S· nos ajude a construir um Brasil para todos
os brasileiros, onde as leis sejam aplicadas, tanto
as do MinistérioPúblico como as da magistratura,
a todos os brasileiros, em igualdade de condições,
para que elas sejam absorvidas, percebidas e sen
tidas.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Eminente
Deputado, a presidência informa a V. Ex' que já
está atendido em sua reivindicação. Doravante,
a Secretaria da Subcomissão do Poder Judiciário
e do Ministério Público passará a identificar V.
Ex' exclusivamente como Constituinte do Pará.

Passo a palavra ao eminente expositor Araldo
Del Pozzo.

O SR. ANTÔNIOARALOO FERRAZ DALPOZ
ZO - Ilustre Constituinte, Deputado Carlos Vina
gre, V. Ex' coloca um problema da mais alta rele
vância. Apenas ousaria discordar em relação aos
dois Brasis. Temos muitos Brasis neste País. Den
tro de São Paulo temos vários Brasis. A periferia
é um Brasil que não tem nada a ver com o Brasil
do Jardim Europa. A tentativa que se faz através
dessas sugestões, fixando-se funções institucio
nais básicas e gerais, fixando-se garantias, um
sistema de freios e contrapesos e impedimentos
iguais e gerais, são justamente voltados para esta
realidade, para que todos os brasileiros, sejam
eles do Brasil da Amazônia, sejam do Brasil da
periferia das grandes cidades, sejam do Jardim
Europa, em São Paulo, tenham o mesmo trata
mento perante a lei, porque só com tratamento
igual é que poderemos ter dentro da Justiça a
verdadeira democratização. Hoje, infelizmente
com o sistema que aí está, a lei é igual para todos,
mas é mais igual para uns poucos.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Sr. Araldo
Dal Pozzo, estamos honrados com a presença
de V. Ex', e certamente o Ministério Público não
poderia ter melhor defensor da sua proposta
do que V. Ex', eminente Presidente da Confede
ração Nacional do MinistérioPúblico.

Reporto-me rapidamente à proposta encami
nhada a esta Subcomissão por V. S· Diz, no seu
art. lo:

"O Ministério Público, instituição perma
nente do Estado, é responsável pela defesa
do regime democrático e do interesse públi
co, velando pela observância da Constituiçiio
e da ordem política.

Se V.S· dissesse que o MinistérioPúblico velará
pela observância da ordem jurídica, já seria, no
meu entender, o suficiente.

Queremos participar trambém da preocupação
do eminente expositor com a defesa do regime
democrático e do interesse público.

Disse V.S· que veio aqui em nome do Ministério
Público pedir funções, ou seja, trabalho e também
garantias. Penso que os Constituintes atenderão,
até de forma ampliada, ao pleito de V.S· Dar-lhe
ão funções amplas, sobretudo na defesa da socie
dade contra esse Leviatãmoderno que é o Estado,
que muitas vezes esmaga impiedosamente o ci
dadão. Dar-lhe-ão garantias. Garantias para o Mi
nistério Público são como imunidade para o parla
mentar. Ela depende muito da qualidade da de
mocracia que se tem num determinado país em
determinado momento de sua história. Quando
se tem no poder um tirano como Duvalier ou
Somoza, todas as garantias que o gênio do mais
brilhante constitucionalista possa escrever na
Constituição serão poucas. Ele precisará das ga
rantias e, mais, da proteção divina. Num país que
não tem tradição de respeito às leis, como é o
Brasil, acho que o Ministério Público deve ter am
plas garantias, como amplas garantias deverão
ter, por exemplo, Deputados e Senadores.

Nós, repito, certamente teremos a preocupação
de ampliar as funções do Ministério Público e
dar-lhe garantias, mas também responsabilida
des. Aí, vem aquela indagação do eminente Rela
tor: quem fiscalizará o Ministério Público? Não
ouvi com muita satisfação, não sei por que, a
explicação do eminente expositor a respeito do
ombudsman, uma instituição que deu extraor-
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dinário resultado nos países nórdicos, que funcio
na em Israel de forma magnífica, que tem, na
França, embora com menos atribuições, a figura
do Procurador. O mesmo ocorre na Inglaterra
e nos Estados Unidos da América, embora eles
não se guiem pelo regime parlamentar de gover
no. Conhece-se, em vários Estados, a figura próxi
ma do ombudsman, com funções, vamos dizer,
"pára-ombudsmaníanas".

Defendo, sem apoucar a expressão que deve
ter o MinistérioPúblico, sinceramente, a presença
do ombudsman, que tem o nome de procurador
ou ouvidor, na nova Constituição. Evidentemente,
não me estou'referíndo ao Ouvidor, cargo recen
temente criado pelo Presidente da República, ao
Ouvidor-Geral do Presidente Samey, que está um
pouco surdo, conforme lembra o eminente Re
lator.

Parabenizo, na pessoa de V. S' e na do eminente
Procurador-Geral da República, Dr. Sepúlveda
Pertence, que nos honra com sua presença, todo
o MinistérioPúblico brasileiro.

Estou muito feliz, pois, na primeira audiência
pública realizada pela Assembléia Nacional Cons
tituinte tivemos treze Estados representados por
membros do MinistérioPúblico,mais juizes,corre
gedores, advogados, defensores públicos, delega
dos de policia e até Constituintes, que vieram tra
balhar à noite, contrariamente àquilo que certa
imprensa costuma divulgar a respeito das nossas
atividades. Estou muito feliz e, permitam-me con
fesso, sinto-me gratificado, porque o que quero,
o que 05 Constituintes querem, o que todos quere
mos é que o Brasil atravesse essa fase dificil, de
transição para a democracia, que possamos viver
em um regime de liberdade real, efetivae de muita
participação da sociedade brasileira. Queremos
construir com nosso sacrífícío, nosso trabalho,
sobretudo com nossa inteligência e competência,
um País realmente democrático.

Desejo uma boa noite a V. Ex'"
Amanhã, às 9h30 min., realizaremos outra au

diência pública. (Palmas.)

ATADA3' REUNIÃO ORDINÁRIA,
REALIZADA NO DIA 14-4-87

Aos catorze dias do mês de abril de mil nove
centos e oitenta e sete, às nove horas e trinta
minutos, na sala da Comissão de Organização
dos Poderes e Sistema de Govemo, Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, reuniu-se a Subcomis
são do Poder Judiciário e do Ministério Público,
com a presença dos seguintes Constituintes: José
Costa, Presidente, Jairo Cameiro, Vice-Presidente,
Plínío Arruda Sampaio, Relator, Leite Chaves,
Moysés Pimentel, Ivo Mainardi, Michel Temer,
Paes Landim, Raul Ferraz e Maurício Corrêa. Ha
vendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou aberta a reunião, passando à leitura da
Ata da reunião anterior, que foiaprovada por una
nimidade. ORDEMDO DIA: O Senhor Presidente
apresentou o Dr. Antônio Carlos Faccioli Chedid,
Presidente da Associação Nacional dos Magis
trados do Trabalho - ANAMATRA - que fez
ampla exposição sobre a proposta daquela entida
de, apresentada como sugestão ao projeto da no
va Constituição. O Senhor Presidente passou a
presidência ao ConstituinteJairo Carneiro, Primei
ro-Vice-Presidente. Interpelaram o conferencista
05 Senhores Constituintes: LeiteChaves, RaulFer-

raz, Ronaro Corrêa, Michel Temer, Maurício Cor
rêa, Paes Landim e Jairo Carneiro. O SenhorPresi
dente agradeceu a presença do senhor confe
rencista e congratulou-se com o brilhantismo da
exposição. Agradeceu, também a presença dos
Magistrados, juizes, advogados de todo o País,
que prestigiaram o evento. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou a presente, às doze horas e quarenta
minutos, convocando 05 Senhores Constituintes
para a próxima reunião extraordinária a realizar-se
às dezoito horas de hoje, quando serão ouvidos,
em audiência pública, a Associação Brasileirados
Magistrados e a Associação Brasileira dos -Advo
gados Trabalhistas. As notas gravadas, depois de
transcritas, farão parte destes registros, publican
do-se a sua íntegra no o da Assembléia Nacio
nal Constituinte. E, para constar, eu Tasmânia
Mariade Brito Guerra, Secretária, lavreia presente
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.

Constituinte José Costa.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Declaro
abertos 05 trabalhos da segunda audiência públi
ca da Subcomissão do Poder Judiciário e do Mi
nistério Público.

Convido para tomar assento à Mesa dos traba
lhos o Presidente da Associação Nacional dos
Magistrados do Trabalho, Dr. Antônio Carlos Fa
cioli Chedid. Além de Presidente da Associação
Nacional dos Magistrados do Trabalho, S. S' é
ex-Juiz de Direito, ex-Presidente das Associações
Regionais, professor de Processo Civil e portador
da Medalha do MéritoJudiciário.

Terá S. S' 40 minutos para fazer sua exposição.
Convido 05 presentes a ocuparem as cadeiras

do plenário, deixando reservadas as duas primei
ras filas para 05 Srs, Constituintes. Todos são
bem-vindos à Casa.

Passo a palavra ao Dr. Antônio Carlos Facioli
Chedid, para sua exposição, relembrando a S.
S' que dispõe de 40 minutos. Logo depois, 05

Srs. Constituintes argüirão o expositor, cada um
pelo espaço de cinco minutos, tendo o Dr,Antônio
Carlos Facioli Chedid o mesmo tempo para res
ponder.

Em virtude de compromisso inadiável, relacio
nado com o trabalho desta Subcomissão, imedia
tamente após a exposição do Dr. Antônio Carlos
FacioliChedid passarei a presidência ao eminente
companheiro, Constituinte Jairo Carneiro, da Ba
hia, que assumirá, em conseqüência, a direção
dos nossos trabalhos.

Com a palavra o Dr.Antônio Carlos FacioliChe
did.

O SR. ANTÓNIO CARLOS FACIOU CHEDID
- Sr. Presidente desta Subcomissão, ilustres
membros da Mesa, Sr. Relator, demais Consti
tuintes presentes, minhas senhoras e meus se
nhores, meus prezados colegas que aqui compa
recem prestigiando este ato democrático que esta
Subcomissão coloca à disposição da população
brasileira.

Todos ouviram ontem - e certamente ouvirão
em outras oportunidades - o canto do cisne
daqueles que têm o dom da oratória. Hojeouvirão
um canário desafinado, já que 05 magistrados
não têm o hábito de falar,não estão acostumados
a isto e, portanto, não têm o dom da oratória.

05 magistrados estão acostumados à palavra es
crita,nos confins dos seus gabinetes, isoladamen
te.

Devo registrar, de início, que a Associação Na
cional de Magistrados Brasileiros, ANMB, hoje,
às 18 horas, fará exposição das suas propostas
e sugestões aos Constituintes com relação à parte
geral do Judiciário brasileiro. Nós, da parte da
Associação Nacional dos Magistrados do Traba
lho, nos preocuparemos exclusivamente com o
Poder Judiciário Trabalhista. Não nos envolve
remos e não faremos referência a sugestões de
ordem geral do Judiciário, porque estas serão
feitas pela ANMB.

Queremos registrar também, inicialmente, que
05 magistrados, por hábito e regra, sempre traba
lham com fatos comprovados. 05 magistrados,
no seu todo, defendem interesses da sociedade,
do direito e da própria verdade. E é com base
nessas premissas - todas elas para nós costu
meiras - que vamos tentar informar aos Consti
tuintes e a esta egrégia Subcomissão o que a
magistratura do Trabalho pretende e pensa. Não
o que pensa a Associação Nacional dos Magis
trados do Trabalho, nãq o que pensa seu Presi
dente.

A Associação, durante 05 dois últimos anos,
teve a preocupação constante, através de reuniões
e congressos, de desenvolver e estudar as suges
tões que vou trazer ao conhecimento de V. Ex"

.Elaboramos, inclusive, proposta de redação de
texto constitucional, que fiz chegar às mãos dos
Srs. Constituintes.

Devo fazer uma explanação rápida a respeito
dessa proposta. Basicamente, nossas sugestões
são três. A primeira diz respeito à ampliação da
competência da Justiça do Trabalho; a segunda
trata da ampliação do número de Ministros do
Tribunal Superior do Trabalho; a terceira refere-se
à extinção da representação classista na Justiça
do Trabalho.

Nas últimas décadas - é nosso dever aqui
registrar isso - a legislação brasileira não acom
panhou a evolução social da Nação, o que contri
buiu para um retrocesso acentuado das nossas
instituições, notadamente porque o poder autori
tário que comandou 05 destinos da Nação usur
pou do povo o poder legiferante. Assim, para que
o bem comum seja hoje atingido em sua pleni
tude social e democrática, impõe-se a adequação
das instituições a um patamar real. Daí resulta
presente a velha assertiva de que o passado gerou
o presente e o presente está prenhe e grávida
do futuro. Preocupa-nos, por isto, e sobremaneira,
a organização atual, arcaica e divorciada da reali
dade, de algumas de nossas instituições, em espe
cial da própria Justiça do Trabalho, cujo prestigio,
dinamismo, celeridade e anseio dos jurídícíona
dos é nosso dever preservar e aprimorar.

Como é bem sabido, a Justiça do Trabalho,
desde sua criação e incorporação ao Poder Judi
ciário - o que ocorreu em 1946 - tem prestado
relevantes serviços à Nação. Também é notória
sua celeridade dada a forma de procedimento
processual, a presteza, a gratuidade, a eficiência
judicante e a firmeza moral e intelectual de seus
magistrados togados. Contudo, como dito, o Po
der Judiciário, em especial a Justiça Federal 
e aqui envolvo a Justiça do Trabalho, a Justiça
Militar e a Federal comum - não acompanhou
o desenvolvimento sócio-econômico do País e
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esteve afastado do padrão sócio-jurídico, perma
necendo, em conseqüência, estagnado no seu
aspecto estrututal, organizacional, funcional e
competencial eis que faltou ao legislador revolu
cionário conhecimento da estrutura constitucio
nal desse Poder e, o que é mais lamentável, sensi
bilidade em relação aos próprios reclamos da so
ciedade. Não é mais concebível, a nosso ver, no
atualestágio social, uma Justiça voltada exclusiva
mente para um segmento da sociedade, ainda
que dela participem membros leigos com poder
decisório, sem qualquer burilamento teórico, abs
trato, e - o que é bem nefasto - com interesse
mediato e imediato na solução dos litígios,já que
tais membros, representantes classistas, buscam
a porta do Judiciário para obtenção de vantagens
pessoais, promoção e prestígio perante os órgãos
de origem, ou seja, seus sindicatos.

Washington Luís,então candidato à Presidência
da República, dizia que as funções das Juntas
de Conciliação e Arbitragem - pertencentes, à
época, ao Ministériodo Trabalho, portanto, órgãos
administrativos - têm que ser reguladas legal
mente quanto à sua organização, funcionamento
e sanção. "É preferível" - dizia ele - "que as
funções desses aparelhos sejam entregues a ma
gistrados, cuja independência e Imparcialidade,
inerentes e essenciais ao próprio cargo, serão
abonadoras da própria independência e ímparcía
Iiadade das decisões que proferirem".

Como, então - é de se perguntar- mantemos
até hoje a participação de leigos, Portanto,jejunos
em Direito, na composição dos órgãos judican
tes? E, mais: sem independência e imparcialidade
- isto todos nós sabemos - jamais se conse
guirá dar a cada um o que é seu, objetivo último
e derradeiro da própria Justiça e do próprio Di
reito.

De notoriedade gritante, por outro lado, são
os prejuízos causados pela mantença irreverente
da representação classista na Justiça do Trabalho,
de resquícios fascistas e instrumental político ge
tuliano, criador de empreguismo e mantenedor
de instrumento de ingerência, ou de interesse nas
próprias Cortes trabalhistas, a par da busca inces
sante pelo cargo e pela função, com vistas ao
prestígio, à remuneração e à comodidade de exer
cícío simultâneo da condição de membro, diri
gente sindical e também juiz classista.

De outro lado, no momento em que se pensa
na extinção da representação classista surge, de
forma até inusitada, a união indissolúvel do capital
e com o trabalho. Os legisladores, conforme ensi
na o eminente Russomano, em geral cautelosa
mente, quando ficam situados entré um fato novo,
procuram um antecedente histórico e tratam de
adaptá-lo à realidade política do dia em que estão
legislando. Os juristas, ao contrário, usam o pas
sado como pedestal do futuro. Admitir-se, dize
mos nós, que um juiz leigo seja equiparado a
um juiz técnico, na etapa atual do desenvolvi
mento jurídico, é solução injustificável, eis que
são criadores da jurisprudência acientífica, tendo
em vista a temporariedade do mandato, a falta
de isenção de ânimo - como conseqüência, o
interesse pessoal nas causas, e o desconhecimen
to das intricadas questões jurídicas.

Aqui cabe um parêntese. Falamos em juríspru
ciência acientífica no sentido de que, por exemplo,
todos sabemos que o Tribunal Superior do Traba
lho tem como função constitucional unificar a

jurisprudência trabalhista. Perguntamos nós: co
mo o Tribunal Superior do Trabalho irá unificar
as decisões trabalhistas no País, se dele partici
pam membros em caráter temporário e membros
representantes das classes trabalhadoras e em
pregadoras que, de regra, proferem decisões do
interesse dessas mesmas classes?

Ora, a própria temporariedade e a própria alter
nância no cargo têm demonstrado que, lamenta
velmente, a jurisprudência do nosso Tribunal Su
perior está flutuando sobre ondas. É urnajurispru
dência momentânea, são decisões que surgem
ao apanhado, ao acaso dos casos que ocorrem.

Não há, na verdade, uma unificação dajuríspru
dência trabalhista brasileira. E por que não há?
Exatamente porque há alternância e temporarie
dade nos cargos.

De outro lado, é fundamental - eu disse isto
quando iniciei esta exposição - que nós, juízes,
temos o hábito de tratar com a realidade. E aqui
não vai qualquer ofensa, mas, sim, a demons
tração de uma realiadade brasileira, hoje notória
no meio judiciário.

Trago a lume, para ilustrar minha posição, a
autoridade de Mozart Victor Russomano Autor
de inúmeras obras de alcance universal, Mozart
VictorRussomano, aos vinte e oito anos de idade,
escreveu "Comentários à Consolidação das Leis
do Trabalho". Esta obra é de conhecimento uni
versal e comparada ao "Processo..." e ao "Direito
Civil", de Pontes de Miranda. Russomano é uma
das maiores autoridades da América Latina, se
não a maior, em Direito do Trabalho e Processo
do Trabalho.

Esta grande autoridade, com sua inigualável
sabedoria e senso jurídico inescondível, disse: "O
ideal, portanto, é que os Tribunais da Justiça do
Trabalho, em principio, sejam constituídos, em
todas as instâncias, por juízes togados, investidos
das garantias inerentes à magistratura nacional,
e não por membros leigos, cujos interesses são'
de todos conhecidos."

Esse mesmo autor escreveu, em outras oportu
nidades, teses das mais brilhantes a respeito da
representação classista. Inclusive avaliou a valida
de da própria representação. Diziaele que a repre
sentação classista na Justiça do Trabalho teve
seu momento histórico e prestou, efetivamente,
relevantes serviços à Nação, mas no momento
histórico atual não podemos mais conceber a re
presentação classista, porque é participação de
pessoas jejunas em Direito,leigas, com mandatos
temporários e com interesses outros no âmbito
da Justiça.

É verdade que, quando as Juntas de Conci
liação e Julgamento faziam parte do Ministério
do Trabalho e eram, portanto, à época, órgãos
de natureza meramente administrativa, a repre
sentação classista tinha extrema validade, porque,
lá, ela participava diretamente com as partes, pro
pondo a conciliação e resolvia os problemas tra
balhistas. Hoje, que vemos nas Juntas de Conci
liação e Julgamento? Vemos uma verdadeira far
sa. Os representantes classistas participam da au
diência sentados, inoperantes, ouvindo o que o
Juiz-Presidente da Junta diz. O Juiz-Presidente
instrui o processo, examina as provas, profere a
decisão sem sequer consultar os representantes
classistas, dada a inocuidade da consulta. Se se
consultar um representante classista, um vogal
de uma Junta a respeito de uma decisão contrária

aos empregadores, e se ele for o representante
dos empregadores, qual será a decisão? É óbvio
que a decisão não será a mesma do Juiz-Pre
sidente. Consultando o vogal dos empregados
a respeito da decisão que será desfavorável ao
empregado, é óbvio que a decisão não será acom
panhada.

Então, a divergência entre eles é permanente.
Ela é paradoxal. Da própria divergência constante,
há mais de quarenta anos surgiu uma concor
dância tácita: eles acabam por não se manifestar.
Simplesmente, todas as decisões trabalhistas 
e isto está comprovado em milhares, ou milhões,
de processos anualmente - finalizam assim: "Re
solve esta Junta de Conciliação e Julgamento,
à unanimidade, sem divergência, julgar a presente
ação desta forma".

Cumpre-me também, no particular, citar uma
passagem muito importante que aconteceu num
congresso em Montevidéu, na década de 50, a
respeito da representação classista. Os participan
tes desse Congresso, à época, à unanimidade,
propuseram a extinção dessa mesma represen
tação. No nosso caso particular, trago à colação
algo que é do conhecimento dos Srs, Constituin
tes e de todos os presentes, ou seja, o fato de
que a Suprema Corte brasileira, o Supremo Tribu
nal Federal, conforme está publicado no "Diário
Oficial", propugnou pela extinção da represen
tação classista nos tribunais. Surgiu, na verdade,
o nosso Supremo Tribunal Federal, a trilha de
vários países desenvolvidos. Cito apenas, como
ilustração, Argentina, Bélgica, Bolívia, Chile, Co
lômbia, Costa Rica, Dinamarca, Equador, Espa
nha, Guatemala, Holanda, Honduras, Itália, Méxi·
co, Noruega, Panamá, Paraguai, Peru e outros,
que já não mantêm a representação classista.

Nessa mesma ótica, há que se relembrar que
a Justiça do Trabalho foi criada no País segundo
o modelo italiano, classista, à época. Que fez o
legislador brasileiro de 1932? Plagiou, em verda
de, a estrutura trabalhista italiana e a trouxe para
o Brasil, passando a aplicá-Ia aqui. Ocorre que,
oito anos após o Brasil haver instituído a Justiça
do Trabalho, a Itália,ao ver que aquela instituição
não tinha mecanismos e estava nefasta de inge
rências das próprias classes, extinguiu a represen
tação classista. Mas nós a mantemos quarenta
anos após a introdução desta mesma Justiça tra
balhista como órgão do Poder Judiciário. Aí faze
mos a pergunta: é concebível? É razoável?

Ontem ouvimos aqui o eminente Relator dizer
que o instrumental, o fundamental da Justiça é
a trilogia judiciária. A trilogia judiciária é a existên
cia - e não se faz justiça sem ela - de um
juiz, de um membro do Ministério Público e de
um advogado. Eu perguntaria: onde vamos in
cluir, nesta pirâmide, o seu quarto pólo, que seria
a representação classista? É evidente que toda
a doutrina universal não aceita a existência, dentro
dessa trilogia, de outra figura. A relação proces
sual se concebe e se configura entre o juiz, o
autor e o réu. Ela também é tridimensional, pois
tridimensional é a própria estrutura e os próprios
instrumentos de aplicação do Direito.

À época, essa representação prestou o seu ser
viço histórico, repito; hoje, não se concebe mais
sua existência. Resta, assim, como em outras na
ções desenvolvidas, extirpar essa participação es
púria nos órgãos judicantes, encetando-se uma
reforma de fundo na Justiça do Trabalho, para
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que esta possa resolver os conflitos de interesse
- não só os existentes entre empregados e em
pregadores, mas os conflitos em que qualquer
cidadão coloque a sua energia, seu trabalho à
disposição de outrem, ou seja, o trabalhador, no
qual o empregado é o gênero.

Nossa segunda sugestão é no sentido de que
se amplie a competência da Justiça do Trabalho.
Hojesabemos que ela tem sua competência cons
titucionalpara solucionar os litígios e os dissídios
entre empregado e empregador. Sabemos tam
bém que encontramos a figura do empregado
toda vez que encontramos uma relação de traba
lho, de emprego. Sabemos, ainda, que o traba
lhador é um gênero, do qual o empregado é uma
das espécies. Então, a Justiça do Trabalho tem
competência para julgar os litígiosentre uma das
espécies de trabalhadores, que é o empregado.

Entendemos que não é mais concebível nem
se justificaque, na atual situação social e no pró
prio desenvolvimento sócio-econômico de uma
nação com potencial como a nossa, se mantenha
uma Justiça voltada apenas para esse segmento
da sociedade, que, eu diria, é um subsegmento
da sociedade. Temos trabalhadores em amplos
sentidos, e hoje, na Justiça do Trabalho, demanda
exclusivamente aquele que está vinculado a um
empregador. Assim, não tem ação na Justiça do
Trabalho o trabalhador eventual, aquele que cha
mamos de prestador autônomo de serviço,aquele
que chamamos também de representante comer
ciai,como era o bíscateíro- e isso é uma forma
de vida no Brasil - aquele que eventualmente
presta pequenas empreitadas, mas que, de toda
sorte, tenta-se descaracterizar para uma grande
empreitada, enfim, o trabalhador que chamamos
muitas vezes à nossa casa para fazer a pintura
de um apartamento, ou construir um muro numa
casa de praia. Se houver algum litígio desse traba
lhador em relação àquele que o contratou, quanto
ao preço ou às condições de trabalho, ele não
tem direito de ação. Na situação brasileira atual,
simplesmente ele não tem direitode ação, embo
ra V. Ex"s possam contestar, de imediato: mas,
como, e a Justiça comum? Sabemos que ele não
tem ação, pois a Justiça comum, como é do co
nhecimento de todos, na atual estrutura, é moro
sa. Um trabalhador não se pode dar ao luxo de
demandar durante um ou dois anos pelo preço
de uma empreitada, que é a sua condição de
existência, sua subsistência.

De outro lado, sabemos que na Justiça comum
há que se contratar advogados, e a Justiça é alta
mente onerosa. O que ocorre, de acordo com
pesquisas já feitas no meu e em outros Estados,
é que não existe demandas em buscà de presta
ção, em busca de preço por serviços prestados.
Na Justiça do Trabalho existem demandas so
mente em busca de salários, mas de preço, na
Justiça comum, não existem. E, se o trabalhador
entrar na Justiça do Trabalho, fatalmente - por-

. que juridicamente será assim - o Juiz do Traba
lho terá que se dar por incompetente ou entender
que aquele cidadão carece daquela ação no Judi
ciário trabalhista.

É evidente, de outro lado, que a nossa jurispru
dência tem tentado - até, digo eu, ousadamente
-, afrontando o texto constitucional, tangenciar
esse texto,aproveitando algumas ações de alguns
trabalhadores para serem julgadas na Justiça do
Trabalho. Esse aumento de competência traz

também, para a Justiça trabalhista, a questão do
acidente do trabalho. Por que o acidente de traba
lho? Porque ele está intimamente ligado ao traba
lho, tem com ele uma conexidade inarredável e
inafastável.

Temos, hoje, alguns paradoxos constitucionais.
Eu citaria,entre eles, por exemplo, a União Fede
ral, que, tendo uma Justiça federal - pois a Jus
tiça do Trabalho também é Justiça federal, todos
somos juízes da União - permite e aceita que
todos os trabalhadores e empregadores brasilei
ros demandem na Justiça do Trabalho, mas não
aceita ser demandada ou demandar contra seu
trabalhador nessa mesma Justiça. Prefere, a
União,Justiça Federal. É paradoxal, mas está no
texto constitucional, através de uma emenda
Constitucional de 1969, que incluiu isso no bojo
da Constituição. De duas, uma; ou a União tem
medo de ser julgada por órgão que tenha juízes
leigos, ou tem medo da própria celeridade da
Justiça do Trabalho. Mas a verdade, mesmo, está
na participação 'do juiz' leigo. O legislador que
estabeleceu a emenda constitucional fez-se a se
guinte pergunta: o que eu preferiria- ser julgado
por juiz leigo, ou por juiz técnico, que aplica o
Direitoà espécie? Evidentemente, quero ser julga
do por um juiz imparcial, independente e técnico.

De outro lado, qual a representação que o clas
sista fará em relação ao órgão público, à União
Federal? Nesse mesmo tópico, há que se registrar
o seguinte: o Código de Ocupações Profissionais,
no Brasil, contém mais de três mil ocupações.
Se, por ventura, um representante de classe, quer
no Tribunal, quer nas Juntas, for oriundo, por
exemplo, da classe bancária, e uma demanda que
estiver em juízo for proposta por um metalúrgico,
pergunto: como aquele representante classista
auxiliaráo magistrado em relação àquela deman
da, se ele é bancário e o demandante que está
em juízo é originário da metalurgia? É evidente
que a representação se esvazia.É impossível,en
tão, manter-se nas mesas das juntas um represen
tante classista para cada classe, para cada profis
são, para cada categoria.

Sayon Romita, grande juiz do Trabalho, exem
plifica dizendo que a matéria competencial está
intimamente ligada à representação classista. Não
poderemos abriras portas da Justiça doTrabalho,
permitindo a participação do trabalhar eventual,
do bíscateíro, enfim, de tudo quanto é profissional
liberal, seja, ampliar essa competência a qualquer
relação em que alguém coloque sua energia, seu
trabalho a disposição de outro, se mantivermos
a representação classista. Isso é incompatível.

Ele cita, ainda, uma passagem que, à guisa
de ilustração, me parece extremamente impor
tante. Ele diz que o que é bom para um ramo
do Judiciário é bom para o outro. Se a represen
tação classista efetivamente tem critérios cientí
ficos - e cabe uma análise séria sobre sua repre
sentação - então, vamos transportá-Ia para a
Justiça comum, ao invés de extingui-Ia. Aíchega
remos a uma Vara Cível, por exemplo, onde se
demanda uma ação de despejo. Teremos, do lado
direito do Juiz, o representante dos proprietários,
do lado esquerdo, o representante dos despe
jados. Numa Vara onde houver uma discussão
sobre sucessão, como vamos representar o de
cujus? E, mais, como faríamos com relação ao
crime? Posso falarsobre isso porque fuijuíz crimi
nal por longo tempo e, depois, optei pelaJustiça

do Trabalho. Se tivermos uma ação de entorpe
centes, por exemplo, teremos, à direita do Juiz,
o representante dos viciados e, à esquerda, o re
presentante dos traficantes. Essa é a verdadeira
participação do vocalado, se assim pode ser con
cebido.

Dispensariamaiores comentários sobre a inclu
são do acidente de trabalho na Justiça do Traba
lho, porque o acidente de trabalho é fato que
tem uma conexidade incrível com o próprio traba
lho. Nossa sugestão é no sentido de que a Justiça
do Trabalho julgue todas as causas que envolvam
energia e trabalho colocados à disposição de ou
tro e por uma conclusão lógica, de que o acidente
de trabalho decorre da própria relação do trabalho
e a esta Justiça deve competir.

Não me parece válido, de outra parte, o argu
mento de que a Justiça do Trabalho não está
estruturada para julgar as ações acidentárias.Tra
ta-se de problema que o próprio Executivo terá
de resolver,reestruturando o órgão, criando novos
cargos, enfim, aparelhando a Justiça do Trabalho
para que possa desempenhar seu papel social.
Posso afirmar a V. Ex"" - e faço isto de cadeira,
porque exerci a magistratura comum e a do Tra
balho - que na Justiça do Trabalho o acidente
de trabalho, embora de início pudesse sobrecar
regar um pouco o órgão, seria julgado com á
maior serenidade. Isso, todos sabemos.

De outro lado, sendo o salário o meio de subsis
tência do trabalhador, a lei reserva-lhe uma Jus
tiça especial, séria e gratuita. Com maior razão,
esta mesma leideve reservar-lhea mesma Justiça
quando está impossibilitado de demandar ou de
desempenhar suas funções normais e, portanto,
privado da percepção de seu meio de subsis
tência, do próprio salário.

Propugnamos também pelo aprimoramento,
incentivo e realização da carreira do magistrado,
sugerindo que os Tribunaissejam compostos por
juízesde carreira, que sejam afastados os critérios
políticos e que as nomeações sejam feitas pelo
presidente do mesmo Tribunal.

Além disso, atendendo aos justos reclamos do
Tribunal Superior do Trabalho, sugerimos o au
mento do número dos seus ministros, sua !To
menclatura também deve ser alterada, segundo
a nossa sugestão, para TribunalFederal do Traba
lho, pois mais se aproxima da do atual Tribunal
Federal de Recursos. Isto tem como único obje
tivo fazer face ao crescente aumento de recursos
de revistas,decorrente do vertiginosocrescimento
das demandas em primeiro grau de jurisdição,
o que tem sobrecarregado, de maneira quase que
invencível, a Corte superior. Isto tem sido ampla
mente divulgado. Anote-se que, aceita a amplia
ção de competência, perde seu objetivo a repre
sentação classista, tomando-se incompatível sua
manutenção. De sorte que haveria uma infinidade
de classes em litígios. Aliás,nesta ótica, a situação
atual em nada difere, porque existe ainda uma
infinidade de classes em litígio.

Aí há um ponto que me parece igualmente
relevante. A extinção da representação classista
demandaria uma economia à Nação de bilhões
de cruzados. E, mais, não geraria desemprego,
pois esses representantes classistas têm duas, três
ou, até, seis ou sete funções.

Examinemos, por exemplo, o caso de um Vo
gal. Que faz ele na Justiça do Trabalho? Nada.
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Consagra-se àquilo que é inútil. Mas ele recebe
seu pagamento. Além disso, o que mais ele faz?
Ele pode ser um empregador, um industrial, um
comerciante ou um empregado afastado de sua
empresa, recebendo o salário. Ao mesmo tempo,
porém é um dirigente sindical que recebe pelo
seu próprio sindicato. Vejam que, em relação ao
magistrado, cujas restrições constitucionais são
imensas, ele está numa condição altamente van
tajosa, porque usufrui do status, das vantagens
do cargo de magistrado, usufri das vantagens do
status de dirigente sindical e ainda tem o seu
salário de origem. .

Eu trouxe aos eminentes Constituintes e a esta
Subcomissão - e o fIZ de forma rápida, porque
o meu tempo já está no final - apenas uma
demonstração singela dos aspectos econômicos
da representação classista.

Vamos examinar os proventos. Os vogais per
cebem proventos inferiores aos pagos aos magis
trados. Reconhecemos isto. Contudo, sua missão
está restrita à fase de cognição. Ou seja, os vogais
participam apenas da audiência. A lei chama isto
de fase de cognição. Realizada a audiência, os
vogais se retiram do órgão judicante e aí-então,
começa verdadeiramente o trabalho judicial de
julgamento. Às vezes, o juiz leva o processo para
casa ou o julga em seu gabinete, o instrui. De
outro lado, na fase de execução desse processo
não há participação do vocalado. Eu diria que
a participação inócua seria apenas de um terço
da fase processual.

Além disso, esses mesmos representantes clas
sistas têm obtido proventos e vantagens que só
cabem ao funcionalismo público e, paradoxal
mente, eles não são funcionários públicos. Quais
são as vantagens concedidas aos classistas?
Atualmente, a representação classista goza de inú
meras vantagens incorporadas em sua remune
ração, todas elas significando gastos desneces
sários e exorbitantes para os cofres públicos. Con
tagem de tempo de serviço em atividade privada.
Os representantes classistas contem o tempo de
serviço na atividade privada. Recebem, ainda, adi
cionais por tempo de serviçoe têm direito a férias
de sessenta dias. Beneficiam-se também com
uma conquista da magistratura, graças à sensibi
lidade dos membros do Congresso Nacional, que
resolveram regulamentar o que constava da Lei
Orgânica Nacional da Magistratura desde a sua
edição, que é a concessão aos magistrados de
auxílio-moradia e auxílio-transporte.

É lamentável eu ter que noticiar estes fatos,
mas os tribunais concederam aos representantes
classistas, inclusive aos aposentados, o auxíllo
moradia e o auxílio-transporte. Esta é uma ajuda
que a LOMAN determina seja paga não aos juízes,
mas aos magistrados. A diferença é gritante. Te
mos juízes leigos. No Tribunal do Jún, quando
reunido no Conselho de Sentença, os juíses são
leigos. Temos juízes leigos na representação clas
sista. Agora, os magistrados têm 05 poderes e
garantias que a Constituição lhes confere, tais co
mo a inamovibilidade, a irredutibilidade de venci
mentos e a vitaliciedade. Aliás, essas garantias
não são da magistratura, mas, sim, dos juridicio
nados, do próprio povo, que confia no magistrdo
e permite que ele decida suas contendas desde
que possua essas garantias. E, mais, eles gozam
de pensão especial, prevista no Estatuto dos Fun
cionários Públicos, mas são temporais.

o SR. PRESIDENTE (José Costa) - Peço per
missão ao ermnente expositor para interrompê-lo
e lembrá-lo de que dispõe apenas de cinco minu
tos para concluir.

a SR. ANTÓNiO CARLOS FACIOL! CHEDID
- Devo registrar que os argumentos são imen
sos. São de 40 anos de experiência que trazemos
aqui. Por isso, não temos condições de, em curto
espaço de tempo, expor todos eles a V.Ex". Mas
temos a certeza de que pelo menos uma visão
panorâmica, uma vivência real- pois o que trago
aqui. são fatos reais e comprovados - V. Ex"
terão.

Há ainda algo por demais esdrúxulo e que fere
nossa sensibilidade de homens públicos que so
mos. Como os próprios Constituintes, Deputados
e Senadores, nós, magistrados, também somos
homens públicos. Temos o dever primordial de
preservar o direito, a verdade e de garantir a aplica
ção da lei Vemos os representantes classistas
como os únicos, no planeta, a obter aposentadoria
em cinco anos. Eles se aposentam em cinco anos.

Aqui está a Lei n° 6.903, de 1.981, que permite
este escândalo que é uma aposentadoria em cin
co anos, quando um magistrado, após chegar
a seu cargo através de concurso público de provas
e títulos e exercer a sua função por trinta anos,
ainda tem que discutir com o Tribunal de Contas
da União a forma de sua aposentadoria e de seu
proventos. No entanto, vemos os representantes
classistas, cinco anos após iniciarem o exercício
da profissão, serem aposentados. Custo desta re
presentação classista: no Tribunal Superior do
Trabalho é de Cz$ 225.243,00 - isto, hoje 
sem incluir o auxílio-transporte e o auxílio-mo
radia, porque na época em que foi elaborado este
estudo não estavam incluídos: nos Tribunais Re
gionais do Trabalho é de Cz$ 2.841.229,00 por
mês e de Cz$ 39.799.217,00 por ano; nas juntas
- pasmem os senhores - é de Cz$
20.895.140,00 por mês e de Cz$ 292.531.934,00
por ano. Com tal volume de recursos criar-se-iam
180 novas Varas do Trabalho. Há um projeto de
lei tramitando que cria 160 Varas do Trabalho.
Com esse valor criaríamos, apenas nos Tribunais
Regionais do Trabalho, 180 Varas.

Chega ao término o meu tempo. Antes de finali
zar, gostaria apenas de dizer algo sobre as repre
sentações classistas nos Tribunais.

Nos Tribunais, a representação classista, por
não se exigir qualquer escolaridade nem conheci
mento de Direito, obedece à seguinte regra: os
próprios Tnbunais têm assessores altamente qua
lificados - é a Situação em que a lei coloca os
Tribunais - os quais elaboram os votos e pare
ceres da própria representação classista, que não
tem condições de competir com os magistrados
togados. Na exposição de um voto, um relator
classista não tem condições de diálogo técnico
juridico com o magistrado. O que faz o represen
tante classista? Assessora-se. Os próprios Tribu
nais têm assessores altamente gabaritados que
elaboram os votos. Muita vezes - vamos reco
nhecer a verdade; perdoem-me, mas pe hones
tidade intelectual - os representantes classistas
não sabem ler o voto preparado pelo assessor.
É uma vergonha o Judiciário brasileiro!

Agradeço aos Srs. Constituintes, e aos presen
tes a sua atenção. Agradeço também a esta Sub
comissão a oportunidade que nos ofereceu, de
fazer esta breve exposição. Para finalizar,gostaria

de deixar registrada aqui uma mensagem de Me
deiros Filho, autor de "A Prece de um juiz", publi
cada em mais de vinte e quatro idiomas. Medeiros
Filho é um juiz catarinense, da região da qual
sou originário. Diz ele, ao final da sua "prece":

"Senhor, o dia em que eu, no juízo final,
chegar à sua augusta presença, julga-me co
mo Deus, pois eu sempre O julguei como
homem".

Que o grande Arquiteto do universo abençoe
esta Assembléia Nacional Constituinte, para que
nosso povo tenha uma Constituição perfeita.

Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Quero
agradecer ao Dr. Antônio Carlos Chedid, uma vez
que devo retirar-me, como informei ao plenário
no início dos nosso trabalhos, a sua participação
nesta segunda audiência pública da Subcomissão
do Poder Judiciário e do Ministério Público. Os
subsídios que S. S' trouxe para os trabalhos desta
Subcomissão são valiosos e certamente serão en
riquecidos com a participação dos eminentes De
putados e Senadores Constitumtes aqui presen
tes, que terão oportunidade, neste momento, de
interpelar o expositor

Comunico aos membros desta Subcomissão
que os trabalhos de audiência pública ficarão sus
pensos amanhã para uma avaliação. Teremos
uma reunião de caráter administrativo amanhã,
às 1Oh,na sala da Subcomissão, quando teremos
oportunidade de apreciar, inclusive, novas solicita
ções. Já recebemos diversas solicitações de enti
dades que gostariam de participar de outras au
diências públicas a serem marcadas pela Subco
missão.

Passo a Presidência dos trabalhos ao eminente
1° Vice-Presidente, Constituinte Jairo Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - De
acordo com a sistemática dos trabalhos. teremos,
em primeiro lugar, a mamfestação do eminente
Relator, Constituinte Plinio Arruda Sampaio, por
dez minutos, e em seguida, ouviremos a resposta
do expositor por igual tempo.

o SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Sr. Presidente, meus caros colegas, demais ouvin
tes: ontem, na minha primeira intervenção, deixei
bastante claro que a Imha que estamos adotando
aqui - acho que até quase como um consenso
tácito da Subcomissão - é a de fazer um trabalho
de caráter exploratório, digamos, numa postura
quase que do leigo, da pessoa que não está muito
compromissada com dogmas, com postulados
teóricos, para podermos, nesta fase de recons
trução do Brasil e da estrutura juridica deste País,
explorar avenidas e possibilidades. É um pouco
nesse sentido que tenho orientado minhas argüi
ções. E senti, ontem, que os colegas assim tam
bém procederam.

Nessa linha de raciocínio, gostaria de fazer ao
Dr. Antônio Carlos Chedid, que nos trouxe uma
brilhante exposição a respeito da legislação traba
lhista e do funcionamento da Justiça do Trabalho,
apenas três questões, já que disponho apenas
de dez minutos e este também é o termo de
que dispõe S. S' para me responder.

Formularei perguntas genéricas, na expectativa
de receber material escrito para que os detalhes
possam ser conferidos posteriormente. Relembro
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que estas audiências públicas não eliminam o
contato direto, posterior, tanto com os membros'
da Subcomissão quanto com o Relator, de tal
modo que qualquer coisa que não possa ser feita
agora poderá ser suprida no curso dos nossos
trabalhos.

A primeria pergunta que gostaria de fazer ao
Dr. Antônio Carlos Chedid é se os juízes - ou
a Associação - dispõem de alguma estatística
atualizada que nos informe, mais ou menos, qual
é a demora normal, usual, para que um postulante
da Justiça do Trabalho receba sua sentença final.
Qual é o tempo, mais ou menos, que demora
uma causa usual? Sei que há causas que são
resolvidas rapidamente e outras que demoram
muito. Mas acredito que o espírito é o entendi
mento médio. O homem comum, que vai à Jus
tiça do Trabalho, quanto tempo espera para rece
ber justiça?

Qual a proporção - é a outra indagação 
entre os acordos e as sentenças? Sabemos que
na Justiça do Trabalho há uma fase mícíal em
que se busca um acordo. Qual é essa proporção?
Os juízes classistas ajudam ou não nesta fase
do acordo, extremamente importante dentro do
espírito da Justiça?

Outra pergunta diz respeito a um tema que
preocupa muito o meu amigo Constituinte Raul
Ferraz. Gostaria, no entanto, de dizer aqui que
o Relator, quando faz perguntas, não enuncia ten
dências, nem se pronuncia previamente sobre seu
voto. Colhe material, pura e simplesmente. Não
há qualquer indicação de que isto represente uma
orientação ou qualquer outra coisa. Por que a
Justiça do Trabalho é federal? Por que não há
Justiça do Trabalho nos Estados etc., eníím, de
pendendo da administração estadual?

Aterceira pergunta é a seguinte: qual é a opinião
dos magistrados a respeito da legislação que apli
cam, ou seja, da legislação trabalhista? Em que
medida essa legislação está atualizada? Ela cor
responde hoje às necessidades do povo brasi
leiro? Ela está ajustada ao sistema de funciona
mento da economia? Ela está ajustada à relação
capital-trabalho na sociedade brasileira?

Sei que, em pesquisa de opinião pública, a Jus
tiça do Trabalho recebeu uma cotação muito boa
do povo. Fui ínformado por um colega de V.S",
de que a Justiça do Trabalho foi, entre todas,
a que recebeu a melhor cotação. Isto porque é
uma Justiça que, sem dúvida, está mais perto
do povo. Acredito que nesta Subcomissão há um
consenso, pelas conversas que já tive com os
colegas, de que o grande objetivo que se está
perseguindo aqui é o de fazer a Justiça encontrar
o povo, é fazer o povo entender a Justiça, é colocar
o povo mais próximo à Justiça, é fazer o povo
acreditar que é possível obter justiça neste País.
Acho que, se dermos este passo, nesta quadra
da história bras~eira, teremos obtído um avanço
fantástico. Nesse sentido, é positivo que este ramo
da Justiça tenha aceitação popular até superior
aos demais, o que mostra que ela está mais perto
dopovo.

M. vem minha pergunta: na sua opinião e na
dos seus colegas, o trabalhador brasileiro está
recebendo de fato justiça na Justiça do Trabalho?
Além desta restrição à sua competência e da sob
citação de sua ampliação, que V. S' referiu aqui,
quais seriam os outros aspectos em que uma
providência constitucional poderia melhorar o

funcionamento dessa Justiça, para que ela de fato
atenda tanto aos reclamos do empregado quanto
aos do empregador?

Encerro aqui minhas considerações, pois tenho
certeza de que os colegas farão outras perguntas,
a fim de obtermos essas informações para o nos
so trabalho. Quero antes, louvar o esforço de V.
S' e de seus colegas e agradecer a gentileza que
tiveram com a nossa Subcomissão.

SR. ANTÔNIO CARLOS FACIOU CHEDID 
Agradeço ao Sr. Relator as suas arqüíçôes, todas
elas de extrema propriedade, que me permitem
expor algumas passagens que o tempo de que
dispunha não me permitiu. Começaria pela última
pergunta.

Inicialmente, afirmo que, vezes outras, a humíl
dade se torna apanágio dos desavisados. E bem
verdade, eminente Constituinte, que a Justiça do
Trabalho, em uma pesquisa de opinião, obteve
o grau mais elevado. Reputo isto fruto de um
trabalho ingente realizado pelos próprios magis
trados do trabalho, que, com pautas sobre-hu
manas, realizam vinte e cinco ou trinta audiências
por dia, quando, de outro lado - e aqui não
há qualquer crítica, mas apenas uma equiparação,
um parâmetro - na Justiça comum realízam-se
uma ou duas audiências diárias. Acredito que a
celeridade da Justiça do Trabalho - e o povo
tem encontrado ali uma Justiça mais rápida se
deve aos instrumentos processuais que a lei colo
cou à disposição do próprio magistrado do Traba
lho. Nosso processo, efetivamente, em compa
ração com o processo civil,é extremamente céle
re. Tanto isto é verdade, que o Código Buzaid,
o Código de Processo Civúde 1973, adotou crité
rios de ordem trabalhista quando criou um rito
chamado sumaríssimo. Embora o Código não
tenha o rito sumário, criou o sumaríssimo e ado
tou, no particular literalmente, as disposições do
Código do Trabalho.

E aqui faço uma pequena pausa para dizer aos
Srs. Constituintes que o que estou expondo aqui
não é um trabalho pessoal nem da Diretoria da
Anamatra, São opiniões sugestões de toda a ma
gistratura brasileira nos últimos dois anos. O que
estou respondendo não tem absolutamente nada
de pessoal.

Entendemos que a ampliação da competência
normativa da Justíça do Trabalho é um anseio
da classe trabalhadora. O que podem fazer hoje
os Tribunais do Trabalho em matéria de dissídios
coletivos? Praticamente nada. Ou eles usam o
bis in idem, repetem aquilo que a lei já concedeu
ao trabalhador, o que a lei já normatizou, aquelas
mesmas condições de trabalho que constam da
lei, ou o Supremo Tribunal Federal, guardião su
premo da Constituição brasileira, reformula esses
acórdãos, essas decisões normativas, sob o argu
mento de que foram ampliadas novas condições
ou novas normas de trabalho não constantes da
lei.

A Constituição, paradoxalmente, permite que
os Tribunais julgem normativamente, mas na for
ma da lei.Então, o trabalhador brasileiro reivindica
nos seus processos de dissídios coletivos exata
mente o que está na lei. Acrescenta, contudo 90
ou 100 cláusulas que não estão na lei. E alguns
Tribunais mais ousados, mais arrojados, usando
do bem comum, deferem cláusulas que efetiva
mente são justas e merecedoras daquela catego-

ria. No entanto, a lei também permite que o Presi
dente do TST suspenda a execução dessas cláu
sulas que afrontaram a lei - isto ocorre - ou
o próprio Supremo Tribunal Federal dá provimen
to a esses recursos e torna em nada os acórdãos
dos TRTs.

A ampliação da competência é proposta por
nós. Não houve tempo suficiente para expor essa

.. matéria, mas esta seria uma solução que aten
deria aos trabalhadores a nível grupal, em catego
rias brasileiras. O anseio deles é permitir que a
Justiça do Trabalho tenha ampla competência
para apreciar qualquer postulação de dissídios
coletivos. Se a postulação for justa e o Judiciário
a entender razoável, vai deferi-la. Aliás,o Judiciário
tem uma cautela muito grande em matéria de
dissídios coletivos.

Ainda quanto a pergunta sobre a celeridade,
eu responderia que a média é de dez meses para
a solução dos litígios originários propostos em
primeira instância. Falo em média porque, se for
mos à Junta do colega Carlos Orlando Gomes,
em São Paulo, verificarmos que ações podem
demorar dois ou três anos. Se formos à Junta
de um colega de Manaus, verificaremos que ele
consegue julgar em dois meses. Na Junta da cole
ga /Ice, na Bahia, a solução poderá ser diferente.
Na Junta, por exemplo, de um colega que tem
a sua jurisdição numa cidade do interior com
100.000 habitantes, ele frequentemente julga
seus processos em trinta dias. Marcada a primeira
audiência, ele instrui e julga na hora o processo.
Então, o trabalhador sai com sua solução.

Mas, fazendo aquela média de homens de bom
senso e estatística, eu responderia ao eminente
Relator que estaríamos numa média de dez me
ses, muito aquém do que deveria ser. O traba
lhador deveria ter sua solução judicial no máximo
em sessenta dias. Esta é a regra, a postulação
das próprias confederações, dos sindicatos que
propugnam uma solução máxima em 60 dias.

Por que a Justiça do Trabalho é federal? Eis
aí o que eu rapidamente expliquei. O Judiciário
trabalhista brasileiro foi criado e instituído segun
do o modelo italiano. E lá era federal. Mas o Cons
tituinte bem refere o âmago da questão. Hoje,
na Itália, a Justiça do Trabalho não existe mais
se considerarmos nossa estrutura; o que há são
juízes especializados na Justiça comum, ou seja,
Varas do Trabalho na Justiça comum, e os Tribu
nais têm Câmaras do Trabalho.

O SR. RELATOR (Plínio de Arruda Sampaio)
- Qual é sua opinião sobre isto?

O SR. ANTÔNIO CARLOS FACIOU CHEDID
- A minha opinião é no sentido de que nossa
instituição prestou e tem prestado relevantes ser
viços e deve ser mantida tal como está, no âmbito
federal. Mesmo porque em nossa Nação, Conti
nental como é, seria um problema atribuirmos
a competência trabalhista aos Estados. E sabe
mos que existem Estados que não têm condições
de manter sua própria Justiça estadual. Seria um
encargo muito grande para eles absorver a Justiça
do Trabalho.

A outra indagação diz respeito aos acordos.
Não tenho, em verdade, uma informação perfeita,
porque a transação judicial, o acordo judicial varia
de região para região. E é fundamental, Sr. Consti
tuinte, a participação do magistrado. Há magis
trados que não são muito afeitos ao acordo,
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acham que o Juiz não se deve envolver na questão
do acordo, porque estaria, durante a tentativa de
acordo, manifestando ou deixando extravasar
uma possível posição sua que, vista por uma das
partes, estaria favorecida em relação à outra.

O SR. RELATOR (Plínio de Arruda Sampaio).
Permite-me um aparte?

O SR. ANTÔNIO CARLOS FACIOU CHEDID
-Pois não.

O SR. RELATOR (Plínio de Arruda Sampaio)
- A pergunta é outra, é se a presença dos vogais
não facilita.

O SR. ANTONIO CARLOS FACIOLl CHEDID
- Eu chego lá, Sr. Constituinte.

O SR. RELATOR (plínio de Arruda Sampaio)
- Dr. Chedid, há uma idéia que eu também gos
taria de explorar, que faltou na minha exposição
e que talvez agora V.S' pudesse esclarecer. Não
seria correto se pensássemos numa organização
da Justiça do Trabalho que fosse precedida de
uma fase arbitral, esta, sim, entre as partes envol
vidas, que não fosse ainda uma fase judicial, para
deixar para o Judiciário o que não pudesse ser
resolvido via acordo?

Este é o sentido da minha pergunta.

O SR. ANTÔNIO CARLOS FACIOLl CHEDID
- Bem, nas Juntas eu consideraria a participação
deles quase nula. Primeiro, porque normalmente
o empregador vem acompanhado de seu advo
gado e não vai aceitar opiniões daqueles que são
leigos, jejunos em Direito, se estiver bem consti
tuído, com advogado de sua u1traconfiança. Ele
fazo acordo se o advogado aceitar. O empregado
desconhece aquela figura, aquela pessoa que está
sentada na Junta. Ele só conhece o magistrado.
É a tradição brasileira; conhece-se o juiz, não se
conhece a figura do representante, do vogal. Por
isto ele não confia em qualquer participação e
tem a seu lado seu advogado, indicado pelo seu
próprio sindicato, em quem ele confia. A partici
pação é quase nenhuma. Nos Tribunais não há
essa participação.

No tocante à altenativa, eminente Relator, tenho 
conhecimento de várias propostas, no sentido al
ternativo de se criar uma fase pré-processual con-

- --- -d1iatória. Esta alternativa tem sido examinada e
vista com muito bons olhos também por grandes
doutrinadores, grandes juristas. Só que esta alter
nativa, segundo a posição de que tenho conheci
mento, seria uma fase pré-processual adminis
trativa, criada junto aos próprios sindicatos, no
qual participariam o sindicato dos trabalhadores
e dos empregadores, fazendo as vias do que hoje
fazem os sindicatos, homologando as rescisões
contratuais. A tese também é muito plausível, tem
fundamentos jurídicos e é altamente sustentável.
Acho que respondi às perguntas do eminente De
putado.

O SR. RELATOR (Plínio de Arruda Sampaio)
- Só faltou V. S' dizer o que pensa da legislação
trabalhista.

O SR. ANTÔNIO CARLOS FACIOU CHEDID
- Exato. Não me havia pronunciado a respeito
- desculpe a minha omissão.

As opiniões, no caso, também divergem. Tíve
oportunidade de ler artigo publicado por um Juiz
do Tribunal da nossa região, dizendo que, se fos
sem revogadas todas as leis editadas após 1943,

estaríamos com o Direito do Trabalho extrema
mente atualizado.

De outro lado, juristas de nomeada dizem que
a legislação do trabalho não acompanhou - e
efetivamente este é o pensamento da nossa Asso
ciação - a evolução social brasileira. Há institutos
que foram extintos e que hoje são reclamados
pela população, pelos trabalhadores, pelos juris
tas, corno da estabilidade, por exemplo. Aextinção
da estabilidade causou, no Brasil, um caos, gerou
uma rotatividade enorme da mão-de-obra, e hoje
o trabalhador brasileiro não tem sequer assento
em sua banca de trabalho, porque ele não sabe
se vai continuar ou não trabalhando na semana
seguinte naquele mesmo local. Não há segurança
para o trabalhador brasileiro. Nossa Associação
pensa que a melhor solução é manter a instituição
do Fundo de Garantia, porém, com a estabilidade
concomitante, e não equivalente ou alternativa.

Para finalizar, pois o tempo se escoa, eu diria
que pensamos que a legislação do trabalho tem
de ser reformulada rapidamente em sua matéria
de fundo.

O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) -O pró
ximo argüente, Senador Leite Chaves, disporá de
quatro minutos para sua argüição. Quatro minu
tos também terá o expositor.

O SR. CONSTITUINTE LEITECHAVES -Con
gratulo-me com o expositor pela palestra profe
rida. Em quarenta minutos V.S' fez o retrospecto
de uma longa experiência na Justiça do Trabalho
do País, de sorte que possamos posicionar-nos
em relação a essa realidade projetada no âmbito
profissional. Seguramente, V.S' expressou os sen
timentos da .Justíça do Trabalho, sobretudo dos
Juízes. Nós, entretanto, somos, modestamente,
representantes de uma sociedade, e as pessoas
que nos dão a honra de visitas valiosas, como
V.S' e seus colegas, trazem pontos de vista que
aceitamos, na medida em que se ajustem aos
interesses sociais. Somos instrumentos da socie
dade brasileira e fomos eleitos para, numa cir
cunstância muito difícil, fazermos uma Constitui
ção que satisfaça seus interesses.

Meu tempo é curto, porém, e V.S' trouxe três
temas fundamentais. Um, da ampliação da com
petência, com o qual, em princípio, concordamos,
sobretudo no que diz respeito aos conexos do
trabalho, os acidentes do trabalho, nas emprei
tadas, em todo tipo de serviço feito fora da relação
empregatícia, em que a pessoa presta seu serviço
pessoalmente, sem que, ao mesmo tempo, seja
empregador ou use mão-de-obra de terceiros.
Neste caso, as empresas privadas ou públicas
estariam fora do mister, pelo menos como recla
mante.

Quanto à ampliação da competência do núme
ro de membros, se V.S' quiser nulificar uma Co
missão, aumente-a. Somos vinte, e temos ope
rado convenientemente, mas, se fôssemos cem
nesta Comissão, não estaríamos, seguramente,
obtendo um bom resultado. No passado, quando
o Presidente Geisel enviou para o Congresso
aquele projeto que ampliava o número de Minis
tros, nós nos posicionamos contra. Achávamos
que seria melhor fazer na Justiça Federal o que
existe na Justiça do Trabalho: ampliação dos Tri
bunais. Se V. S' aumenta o número de Juízes,
a Corte se nulifica, ainda que a divida em turmas
ou comissões.

A extinção dos representantes classistas é uma
coisa extrema. V.S' elogia a Justiça do Trabalho.
Inclusive, reconhece que a aceitação delas de
corre da eficiência do seu trabalho. E diz que
os juízes leigos realmente são leigos, quase sem
nenhuma participação: Mas V.S' não pode esque
cer que aí se trata do princípio do escabinato,
em que somente alguns são togados ou técnicos
e os outros, digamos, leigos.

Outro ponto: os juízes classistas são testemu
nhas. Eles realizam o efeito catalisador. Se, de
certa forma, eles são relatívamente incompetentes
é porque, embora a legislação e o País tenham
avançado muito em certos setores, os empre
gados não o fizeram, porque continuam à mar
gem da Justiça - não da Justiça do Trabalho,
mas da Justiça das leis.

Então, V. S', com muita sabedoria, propugna
a seguinte posição: se o braço está doente ele
deve ser cortado, e não melhorado. Ora, há uma
perspectiva de melhoria e de reformulação dos
sindicatos. Quem sabe se amanhã ou depois essa
representação classista não seria melhor? Temos
ouvido, de maneira uniforme, dos Ministros do
Tribunal Superior até os juízes, ultimamente, esse
posicionamento. Mas, dos juízes! Não ouvimos,
nem de sindicatos, nem dos empregados qual
quer reclamação nesse sentido. Creio que só a
presença já dá tranqúilldade ao empregado des
protegido.

Saint-Exupéry, aliás, em "O Pequeno Príncipe",
diz que somos responsáveis por aqueles que nos
causam admiração ou amor. Os classistas são
eleitos. Então, o próprio empregado - e tenho
testemunha dISSO - em chegando ali, encontra
alguém que só com a presença já o tranqüiliza.
Nosso receio é o de que a eliminação, ou a supres
são desses vogais, pelo menos em primeira ins
tância quanto às outras, discutiremos depois 
faça com que o juiz,sendo único, exclusivo,venha
a adquirir a mesma dimensão de importância,
de orgulho e de autoridade dos juízes da Justiça
Comum, a ponto de ser uma preocupação nossa
democratizar a Justiça.

V. S', nessa parte, cita Washington Luís, o que
nos desapontou, porque um Presidente da Repú
blica que viveu antes da legislação trabalhista. O
que nos causou espécie foi V.S', com todo esse
avanço, não ter trazido argumentos de um jurista
maior ou de alguém que nos convencesse da
necessidade da supressão desse segmento da
Justiça.

No que diz respeito a custos, V. S' trouxe a
invocação de que se houvesse a supressão, a
Nação economizaria com isso. V. S' usou um
argumento que seria mais de outra área, a finan
ceira, não dos juízes, o que não lhe compete.
Ao juiz a competência é dizer: "Bem, o que é
que precisamos para melhorar?" Temos receios
de que os juízes, em razão dessas constantes me
lhorias previdenciárias dos vogais, achem que
aquilo é injusto. Concordamos, achamos que são
injustas essas aposentadorias, essas concessões
exageradas. Por que não mudarmos a legislação
ordinária? Asseguro a V. SoS que, se obtivermos
uma Constituição à altura das nossas esperanças,
haverá um renascimento na legislação ordinária
e, nesse instante, se modificará tudo isso.

Dr.Antônio Carlos Chedíd, muito obrigado pela
sua presença, que nos honra, e por nos dar a
felicidade de recebê-lo aqui, onde V.S', ao invés
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de apenas refletir pensamentos pessoais, teve a
preocupação de juntar o que pensa dominan
temente sua classe, para nos favorecer, no sentido
de elaborar uma Constituição que atenda pelo
menos às nossas esperanças mais imediatas.

O SR. ANTÔNIO CARLOS FACIOU CHEDID
- Muito obrigado, Sr. Constituinte Leite Chaves.
pela sua intervenção, extremamente importante,
e por suas considerações, que considero extrema
mente válidas.

Só lembraria ao eminente Constituinte que cita
mos alguns dos argumentos apenas como coad
juvantes da tese sustentada pela Magistratura bra
sileira.Citamos Washington Luís para demonstrar
que a preocupação pela extinção da represen
tação classista não é de hoje. E citamos Russo
mano para demonstrar que ela vem do passado
e está no presente. É algo que vem decorrendo
ao longo de toda a História do País, não uma
posição momentânea, uma posição da magis
tratura brasileira, não porque Washington Luís e
Russomano escreveram e afirmaram isto - o
primeiro, como político, e o segundo, como dou
trinador.

Há uma demonstração de que isto não é do
interesse de classe, e, sim, um interesse de ordem
social, da respeitabilidade da própria sociedade,
que não aceita a representação classista da forma
como está posta. Por quê? Porque estamos con
sagrando, eminente Constituinte, a inutilidade de
la'Tla função. O trabalhador não se sente seguro
ao se encontrar diante de uma pessoa que jamais'
viu, que nem conhece. Aliás, sou professor da
Faculdade de Direito há dez anos, e já fiz uma
pergunta, no 4° ano da Faculdade, sobre como
eramcompostas as Juntas de Conciliação e Jul
gamento. Os próprios acadêmicos de Direito não
llIbiam qual era a composição. Como um traba
IllIdor iria saber?

De outro lado, Sr. Constituinte, não é matéria
nossa, mas não podemos compatilibilizara plura
lidade, a independência e a autonomia dos sindi
catos com sua participação na Justiça do Traba
lho. Não há como compatibilizar. De outra parte,
ainda, a cm e muitas federações já se posicio
naram contrárias à representação classista. Eles
querem exercer o sindicalismo de forma autô
noma e independente, e não querem ter ingerên
cias dentro de outro poder. Como também não
aceitam as ingerências de outros poderes.

Concordo plenamente com as consíderaões do
eminente Constituinte, que, aliás, ontem vifazê-Ias
também, de forma profícua, com muita proprie
dade.

O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Raul Ferraz e, em
seguida, ao Constituinte Ivo Mainardi. Peço que
atentemos para a questão do tempo.

O SR. CONSmUINTE RAUL FERRAZ - Te
nho ouvido por aí, preocupado como ando com
o problema da Justiça - táo preocupado, que
vim para esta Comissão-, que a Justiça do Brasil
é uma das instituições mais conservadoras que
temos. Por incrívelque pareça, até mesmo a mais
dinâmica de todas as nossas Justiças - já que
temos muitas, apesar de sermos um País onde
faltamuita justiça - é conservadora.

É o que se verifica com a própria Justiça do
Trabalho. Quando o Relator referiu para o Dr.

Antônio Carlos como ele acha que deveria ser,
ele respondeu que deve ser como é, como está,
que não deve ter grandes modificações.

Não estou condenado V. S", porque, afinal de
contas, considero a Justiça do Trabalho a melhor
de todas, mas não deixa de ser um ato de conser
vadorismo. Eu disse ontem, aqui, que devemos
procurar legislar não para nós, mas para toda
a população. Quem está neste ambiente, no Con
gresso Nacional, quem pode dar-se ao luxo de
discutir esses temas que estamos discutindo é
um privilegiadoneste País.Somos pessoas privile
giadas, queiramos ou não. Acho até que se procu
rarmos a justiça por aí a encontraremos com mui
to mais facilidade do que esses milhões de brasi
leiros abandonados, jogados pelo Brasil afora. É
para essa gente que precisamos legislar.

Por isso, afirmo que o problema da Justiça,
hoje analisado aqui, não é de ordem jurídica, mas
de ordem política: trata-se de fazer uma opção
pela Justiça que melhor serve ao "povão", que
não acredita na Justiça deste País. O Brasileiro
daria um grande salto no dia em que descobrisse
que tem uma Justiça à qual recorrer.

Fiquei impressionado com a proposta de am
pliação da competência da Justiça do Trabalho.
Não vou comentá-Ia por falta de tempo - meus
quatro minutos se esgotariam.

Sobre o problema da extinção do vocalato, gos
taria de levantar uma questão para se discutir
depois, se não meu tempo também vaiesgotar-se:
é preciso verificarse existe algum órgão represen
tativo do vocalato para ser ouvido também. Isto
porque, afinal de contas, existe um principio na
Justiça - princípio universal - segundo o qual
ninguém pode ser condenado sem defesa. Reco
nheço que os argumentos impressionam. E, por
que os argumentos impressionam muito, eu gos
taria de ouvir a defesa da outra parte, que está
sendo condenada, para que não seja condenada
sem defesa.

O Relator levantou uma questão interessante:
por que não existe a Justiça Estadual? Eu pergun
to: já pensaram se ela existisse, se, ao invés da
proposta que faço, de estadualizar, de federalizar
a Justiça comum, houvesse o contrário? Imagi
nem estadualizar-se a Justiça do Trabalho, que
é federal! Estou propenso a acreditar que, rara
mente, neste País, um trabalhador conseguiria ga
nhar uma causa, ter êxito numa questão na Justi
ça. Simplesmente porque, nós, políticos daqui e
do interior, estaríamos diariamente sendo procu
rados pelos patrões para interferir, a fim de que
eles não fossem condenados pela Justiça do Tra
balho. E, certamente, muitos políticos traduziriam
essa questão em votos: "Esse pedido vale quantos
votos?" Sabemos que isso funciona pelo Brasil
afora.

Vamos falar a verdade, pois é a hora de abrir
mos o jogo: ou consertamos a Justiça nesta Cons
tituinte, ou vamos ver o povo brasileiro, mais uma
vez, por anos e anos - não sabemos quantos
-, jogado fora, como acontece hoje.

A minha proposta é de que a Justiça do Traba
lho fosse uma Vara da Justiça comum, pelo inte
rior afora.

E não é só a Justiça do Trabalho. Por que
a Justiça Militar? Por que a Justiça Eleitoral?Tudo
ISSO demonstra apenas que o próprio Governo
Central não acredita na Justiça do Estado e, diante
disto, saiu definindo determinados interesses. Não

é que, propriamente, a Justiça seja ruim porque
os juízes sejam ruins ou porque os promotores
sejam ruins; é porque não há clima para que eles
possam exercer a sua atividade. Não há clima
no Nordeste, ou em diversas regiões do País.
Quando se afirma que num Estado tal a Justiça
é melhor do que em outro, só se faz justificar
ainda mais a unificação da Justiça, porque não
podemos imaginar que a Justiça possa ser melhor
aqui e pior ali.A Justiça tem que ser uma só.

Acho que esta foi a melhor conclusão e dedu
ção que tirei: deveríamos ter uma Justiça única,
com uma Vara para cada questão, ou seja, uma
Vara para julgar os militares, uma para a Justiça
do Trabalho, uma para as questão trabalhistas,
uma outra para questões eleitorais, e assim por
diante.

Muito obrigado.

ANTÔNIOCARLOS FACIOUCHEDID -Emi
nente Constituinte Raul Ferraz, aqui vai uma opi
nião minha, particular: sempre pensei na federali
zação do Judiciário. Sempre pensei desta forma.
aliás, se examinarmos isso, verificaremos - e
deparei-me com isto quando estudava Direito
Constitucional - que, na verdade o Poder Judi
ciário é uno e indivisível. Nem poderia ser de for
ma diferente, se adotamos a tripartição dos Pode
res. Não podemos ter dois Judiciários dentro de
um mesmo Estado da mesma Nação.

Examinei a Constituição e verifiquei que a Jus
tiça dos Estados foi criada por delegação da
União, por mera delegação da União, porque a
União sentiu-se impotente para gerir, administrar
e criar uma Justiça federalizada. Acredito eu que
tenha sido isso.

Mas penso exatamente como o eminente Cons
tituinte. Acho que a Justiça deveria ser federal,
porque federal é o Poder Judiciário.

Respondo a outra indagação do eminente
Constituinte Jairo Cameiro.

Quando conversávamos nos bastidores S. Ex',
já preocupado com o problema que o Deputado
extemou agora, me perguntou se havia alguma
associação que defendesse os interesses dos re
presentantes classistas e eu lhe disse que tenho
conhecimento da existência de uma associação,
cuja sigla é ARECLA - Associação de Represen
tantes Classistas. Não tenho certeza, porque a in
formação que tenho é de que essa associação
existe mais de direito do que de fato, uma vez
que não se reúne. Parece que sua sede é no Rio
de Janeiro.

Esta, a informação que tenho.

O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - O
Constituinte Ivo Maimardi não está presente no
momento. O Constituinte Ronaro Corrêa tem a
palavra.

O SR. CONSTITUINTE RONAROCORRJ::A
Sr. Presidente, ilustres componentes da Mesa, Sr.
Relator, Srs. Constituintes, Senhoras e Senhores.
Não posso invocar a mesma intimidade de V.
S" para com o Sr. Russomano, na medida em
que quem lhe dirige a palavra é um modesto
engenheiro, que tem a ousadia de tentar participar
desta Subcomissão do Poder Judiciário. Mas que
ro usar da figuração para tentar, ousadamente
- já o disse -, sair do refrão segundo o qual
o legislador se atém mais ao precedente histórico
e tenta adaptar a realidade política do dia, para
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chegar ao jurista que usa o passado como pedes
tal do futuro - e eles, juristas, estão sempre volta
dos para a realidade do amanhã.

V. S' defendeu, a par do Fundo de Garantia,
a estabilidade do emprego. Não quero sequer
questionar a estabilidade do emprego, mas quero
levantar uma questão que diz respeito às condi
ções mínimas para que se cumpra determinada
convicção. Quem lhe dirige a palavra, repito, é
um modesto empresário, engenheiro, com pro
fundo e acendrado espírito cristão e profundo res
peito pelo trabalhador de modo geral. Portanto,
não lhe fala um direitista,um ortodoxo, um defen
sor do capital; fala-lhe um profundo respeitador
do trabalho.

Como podemos imaginar a estabilidade no em
prego, se não há estabilidade nos valores do capi
tal? Se vivemos sem querer introduzir, mas intro
duzindo sem querer fazê-lo, nesta sessão sobre
a Justiça do Trabalho, o problema do capital,
quando o empresário - e aqui o empresário é
o pequenininho, é o modestíssimo, é o micro,
e pode ser macro, também, por que não dizê-lo?
- vive numa sociedade em que ele se atira a
um determinado juro para um determinado em
preendimento, para acolher maior massa de tra
balho, e, de uma hora para outra, é inusitada
mente surpreendido com esse valor do capital
elevado a alturas inatingíveispela imaginação dos
economistas? Como vamos compatibilizar a esta
bilidade, se na contramão dessa segurança não
existe segurança para quem emprega?

Perguntaria a V.S', apenas como exercício de
imaginação, sem o academicismo que a mim
falta, se, em nome da celeridade, não deveríamos
também tentar imaginar ir contra o anacronismo,
tentar imaginar senão uma justiça do capital, pelo
menos uma Vara da Justiça do capital, para que
pudesse haver compatibilidade. Isto porque, toda
vez que o capital agride, quem recebe os "final
mentes" dessa agressão é o trabalhador.

Estas as considerações que faço, apenas como
uma invasão da economia ou do Direitodo capital
nessa seara tão querida, que é a do Direito do
Trabalho. Obrigado.

O SR. ANTONIO CARLOS FACIOU CHEDID
- Agradeço ao eminente Constituinte a oportu
nidade de novamente usar esta tribuna.

Diria ao eminente Constituinte que moderna
mente surge no País o chamado Direito Empre
sarial. Hoje tenta-se, nas Faculdades, incluir um
curso de pós-graduação em direito empresarial.
Há uma preocupação, também, de especialização
do próprio Judiciário. Nessa especialização se in
cluiria a propositura que o nobre Constituinte faz.

No que diz respeito à estabilidade, não propug
namos por uma estabilidade absoluta, como não
propugnamos por um direito de greve absoluto.
Direitos absolutos não existem, são utópicos. Se
nem o próprio direito à vida é absoluto, na medida
em que nosso semelhante pode - usando o esta
do de necessidade - matar para sobreviver! Não
há, em nosso modesto pensamento, direitos ab
solutos. Pensamos numa estabilidade parcial, per
mitindo ao empregador despedir um empregado
estabilitário mediante preenchimento de certas
condições, que anotei rapidamente enquanto o
Constituinte se manifestava. Entre elas a permissi
bilidade de se demitir o trabalhador toda vez que
houver problemas de ordem técnica, econômica

ou disciplinar na empresa aí haveria a possibi
lidade de dispensa.

Não podemos conceber, evidentemente, no
atual estágio social, segundo meu modesto pen
samento, a instabilidade anterior que tínhamos.
Ela há que ser condicionada, porque o Pais tem
dimensões continentais. Temos macros e mi
croempresas, temos uma série de empresas pe
quenas que, muitas vezes, não podem manter
um trabalhador, por problemas de ordem técnica
ou econômica. Então, a proposta da nossa asso
ciação seria no sentido da estabilidade parcial,
permitindo a dispensa de acordo com condições
técnicas, econômicas ou disciplinares compro
vadas.

O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Tem
a palavra o Constituinte MichelTemer.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER- Sr.
Presidente, esta Subcomissão tem tido a felici
dade de contar, para o enriquecimento de seus
trabalhos, com belíssimas exposições. Tivemos
ontem a brilhante exposição do Dr.AntonioAraldo
Del Pozzo e hoje novamente somos contempla
dos com a expressividade do Dr. Antônio Carlos
Chedid. Quero cumprimentar S. S', portanto, as
sim como todos os Srs. juízes do Trabalho.

O SR. ANTONIO CARLOS FACIOL! CHEDID
- Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER 
Quero, Sr. Presidente, focalizar dois aspectos da
exposição que acabamos de ouvir.Um deles refe
re-se à ampliação da competência da Justiça do
Trabalho e, o outro, à extinção do vocalato.

Quero manifestar, desde já, minha integral con
cordância. Estou, portanto, quase antecipando a
eventual possibilidade de um voto favorável,nesta
Subcomissão, à ampliação da competência da
Justiça do Trabalho, especialmente no que per
tine à questão dos acidentes do trabalho. Vou
até dar um exemplo pessoal: no terceiro ano da
Faculdade, começando a trabalhar no escntóno
de um advogado, determinou-se que eu exami
nasse um processo de acidente de trabalho. Diri
gi-me imediatamente à Justiça do Trabalho, certo
de que qualquer linha advocatícia lhe era perti
nente. Para surpresa minha, vim a saber que a
Vara de Acidentes do Trabalho não integrava a
Justiça do Trabalho, o que contrariava o que
aprendi no terceiro ano da Faculdade, com o Prof.
Cesarino Júnior.

Todos sabemos, Sr. Presidente, que direito é
bom senso. Esta afirmação popular é de uma
sabedoria enorme, e até o bom senso recomenda
que a competência relativa aos julgamentos dos
acidentes de trabalho seja da Justiça do Trabalho.
Neste particular, estou, como disse, até anteci
pando a possibilidade de um voto.

Já no tocante ao vocalato, vou fazer algumas
considerações em voz alta. Penso que, no caso,
não se trata, como lembrava o Relator, de um
compromisso.

Quando se falavaem vocalato, ilustreExpositor,
eu o relacionava com o problema da participação
da sociedade na forma do júri popular. No primei
ro instante, todas as vezes em que se falava em
vocalato, eu trazia para o meu raciocínio a idéia
do júri popular, que acho de fundamental impor
tância, porque é uma maneira de delegar ao povo,
em nome do judiciário, portanto, em nome de

uma parcela do Governo, a decisão de excluir
ou não alguém do conviviosocial.

De modo que a primeira impressão que tinha
era a de que o vocalato não poderia ser extinto.
Mas os argumentos trazidos por V.S' e pelo traba
lho que recebj acabaram por convencer-me de
que em determinadas fases processuais, não tem
sentido r- vogal, não versado nas lides jurfdícas,
interferír nas questões relativas ao direito que ali
se discute, que aii SlÔ controverte.

Não tenho dúvida, então, de que o vocalato,
em certas instâncias, não tem cabimento. Eu diria
que nos Tnbunais não tem mais cabimento o
vocalato. Aidéia do Judiciário é de um juízoimpar
cial, e o vocalato, ao contrário, traz a idéia da
parcialidade, de ser parte, eventualmente voltada
para a defesa de seus interesses.

Entretanto, como lembrou, aqui, um dos orado
res, penso que o trabalhador, assim como o em
presário, - o Constituinte Ronaro Corrêa falava
dos microempresários - também precisa sen
tir-se protegido quando está diante de alguém
que vai julgá-lo, não importa quem seja.

Com isto eu gostaria de submeter à apreciação
de V.S' e de seus colegas a idéia de que o vocalato
não fosse extinto no juízo de conciliação. Um dos
grandes argumentos em favor da Justiça do Tra
balho se deve exatamente ao fato de ela ter um
juízo de conciliação, o que torna, lembro ao Rela
tor, a Justiça muito mais ágil. E afirmou V. S'
que isto foi até transplantado para o Código de
Processo Civil. Sendo assim, proponho, para sua.
apreciação -r-r- não estou antecipando nenhuma
consideração final - a idéia de que no juízo de
conciliação o vocalato ainda subsista. Entretanto,
se o juízo de conciliação ficará na Justiça do Tra
balho ou num órgão intersindical é um problema
a ser examinado. Não podemos, porém, desas
sistir especialmente o trabalhdor. Toda Consti
tuição tem um capítulo especial de proteção aos
direitos do trabalhador, num suposto verdadeiro
de que ele é hipossuficiente, alguém que está
a demandar a proteção do Estado.

São estas, Sr. Expositor, com os meus cumpri
mentos, as ponderações que faço, rogando mes
mo que o pensamento e os estudos de V. S' e
de seus colegas juízes dirijam-se para sugerir no
vamente a esta Subcomissão que não se extinga
no juízo de conciliação o voca/ato - ainda que
este juízo de concilíaçâo se faça num sistema
intersindical - mas sempre firmando a idéia de
que, se for no juízo intersindical, há de ter esta
decisão o traço da definitividade. A conciliação
que se fizer, ainda que fora do Judiciário, há de
ter a marca da definitividade, para que se pacifi
quem as relações sociais.

O SR. ANTONIO CARLOS FACIOU CHEDID
- Agradeço também ao eminente Constituinte
sua participação no plano inicial. E quero deixar
registrado que a Anamatra - Associação Nacio
nal dos Magistrados do Trabalho, aqui comparece
com o objetivo civico de trazer suas sugestões
aos eminentes Constituintes. Saimos daqui agra
decidos, de forma a não podermos omitir que
não só trouxemos sugestões, mas ouvimos pala
vras sábias dos eminentes Constituintes, conside
rações que efetivamente nos sensibilizam.

A tese da manutenção da representação clas
sista como um órgão pré-processual está-se tor
nando efetivamente simpática. É uma tese que
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procura não extirpar uma instituição existente e,
sim, aproveitá-Ia fora do Judiciário. Nossa asso
ciação não aceitou esta tese. Por isso, Sr. Consti
tuinte, registro que eu fiz a defesa da extinção
do vocalato, tentei transmitir e expressar aquilo
que a magistratura pensa e aquilo que a sociedade
brasileira pensa. Não há, no entanto, qualquer
oposição da Anamatra no sentido de se criar alter
nativamente uma fase pré-processual. Isto porque'
a conciliação, efetivamente - V. Ex" tem razão
- é o sustentáculo da Justiça do Trabalho e da
sua celeridade. A conciliação é o melhor meio
processual. DiziaChiovenda que a sentença judi
ciária é uma imposição que o juiíz faz às partes,
enquanto o acordo é a sentença que as próprias
partes escolhem.

Então, o acordo há de ser mantido, não tenho
a mínima dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Tem
a palavra o Constituinte Maurício Corrêa.

O SR. CONSmUlNTE MAURIcIO CORRÊA
Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, pre
zados amigos que comparecem a esta reunião.
Emprimeiro lugar, gostaria de salientar meu pro
fundo apreço pela Justiça do Trabalho. Minha
experiência de ex-advogado trabalhista, quando
iniciei na advocacia, me permite afirmar que, de
todas as Justiças brasileiras, esta é a que melhor
funciona, ainda que com suas deficiências. Por
tanto, fortalecê-la é melhorar o nível, o padrão
da prestação de assistência jurisdicional, no que
ta1ge ao relacionamento trabalhador/empresário,
trabalhador/classe econômica.

A proposta traz a modifir.ação no sentido de
lIlribuir à Justiça do Trabalho a apreciação dos
feitos relativos às relações de emprego entre o
Governo e os seus empregados. Esta é uma velha
reivindicação, na medida em que sabemos que
toda vez que se cria qualquer coisa no Brasil,
em termos de leis, e se fez necessária a atuação
do Poder Judiciário, remete-se o assunto para
a Justiça Federal. Ora, quando o infeliz de um
trabalhador empregado de uma empresa pública
é despedido injustamente e tem que valer-se da
Justiça Federal, coitadinha dessa vítima!Demora
anos a solução desse pleito. Portanto, a atribuição
à Justiça do Trabalho dos feitos hoje entregues
à Justiça Federal, na parte dos seus funcionários,
dos seus trabalhadores, é medida mais do que
justa.

A questão que eu gostaria de deixar à reflexão
de V. S', Dr. Chedid, se relaciona com o problema
do quinto constitucional. Aqui, elll Brasília mes
mo, tivemos a oportunidade de impetrar um man
dado de segurança contra a nomeação feita pelo
então Presidente da República, General João Fi
gueiredo, do Dr. Bertoldo Sátiro pasa o nosso
Tribunal da 10' Região, quando sabíamos que
ele era diretor do Departamento de Águas do Mi
nistério das Minase Energia. Perdemos - eviden
temente, só tivemos o voto do Presidente daquela
Corte, o inesquecível e sempre bem lembrado

..Ministro Xavier de Albuquerque. De outra feita,
no Rio Grande do Sul, também se impetrou man
dado de segurança porque um Delegado do Tra
balho de São Paulo foi nomeado juizde um Tribu
nal gaúcho. E agora, recentemente, o Presidente
daRepública, à plena luz do sol, resolveu nomear
o Or. João Américo de Souza, que perdeu as
eleições no Estado do Maranhão, para o Tribunal

Superior do Trabalho, como prêmio sem que ele
jamais tenha endereçado uma petição de recla
mação trabalhista a qualquer Junta de Concilia
ção e Julgamento deste País.

Parece-me que, pelo fato de os advogados se
rem uma grande maioria e formarem o famoso
tripé, dever-se-ia repensar o problema do quinto.
O quinto deveria ser dividido. Um quinto para
o MinistérioPúblico e um quinto para os advoga
dos - isto, sim - sobretudo se prevalecer a
tese da eliminação da representação classista.

É algo que eu quero deixar à sua reflexão.
Hátambém o problema pertinente Àproporcio

nalidade no que tange aos jurisdicionados da Jus
tiça do Trabalho. Toda vez que se tem de criar
uma nova junta de conciliação e julgamento é
aquele inferno, aquela dificuldade.

Eu indagaria a V. S', com sua experiência, se
não haveria condições de, considerando a econo
mia de cada região, o número de empresas, fixar
um percentual tal que automatíeamente obrigas
se à instalação de novas juntas, sem a neces
sidade de as categorias interessadas suplicarem,
de pires na mão, ao Poder Público a criação desta
ou daquela outra junta de conciliação e julga
mento, neste ou naquele outro local.

Outra preocupação que me assenta terrivel
mente é relacionada também com o dissídio cole
tivo. Sabemos que a Lei n° 4.330, a Lei de Greve,
e o Decreto-lei no 1.632 são instrumentos mais
do que iniquos dentro da realidade que estamos
vivendo. Eu queria indagar se, com base em sua
experiência, V. S' admite que a abertura do inqué
rito para efeito de dissídio coletivo seja ainda pro
movida pelo órgão do Ministério Público. Não
acha V. S· que já seria hora de retirar essa atribui
ção da Justiça do Trabalho, na medida em que
sabemos que existem esses instrumentos ainda
em vigor ou outros que poderão ser criados desde
que privilegiem situações como essa? Sabemos
que as categorias entram com as suas reivindi
cações, há provocação da decretação da greve
e o Tribunal, imediatamente, julga a greve: a greve
é ilegal! E pelo Decreto-lei n° 1.632, toda greve
é praticamente ilegal. Então, acho que já está
na hora de a1adearmos isso. Eis aí a questão que
mais tangencia, vamos dizer, a vulnerabilidade da
Justiça do Trabalho em termos de opinião públi
ca, sobretudo no meio das categorias trabalha
doras.

Finalmente, gostaria de dizer a V. S' que, aqui,
na Constituinte, vamos viver um fogo cerrado.
A tese principal estará centrada entre mantermos
a representação classista ou não. Tenho o meu
juízoformado. Estou procurando aprimorá-lo. En
contra-se, inclusive, aqui presente - e V. S' a
ele fez referência - o ilustre Presidente da Asso
ciação dos Magistrados Classistas, Dr.Alceu Por
tocarrero, que é juize representa os trabalhadores
na Justiça do Trabalho. Não quero aprofundar-me
neste tema porque acho que ainda é um pouco
cedo, embora já tenha praticamente firmada a
minha convicção acerca deste grave, sério e polê
mico problema.

No mais, quero cumprimentar V. S' pela sua
exposição. V. S· nos trouxe, na sua essência, as
preocupações que refletem nossas angústias de
velho advogado que tem labutado não só na Jus
tiça do Trabalho, mas na justiça ordinária e que
conhece perfeitamente a mecânica da Justiça do
Trabalho do País e a necessidade de ser melho-

rado seu funcionamento, de serem adaptadas
suas necessidades à realidade dos dias de hoje.
Sou um advogado que defende, evidentemente,
a federalização da Justiça dç Trabalho - justiça
que defende interesses públicos - mas discordo
inteiramente da federalização da Justiça como
um todo, como já tive a oportunidade de dizer
ao ilustre defensor desta tese aqui, o nobre Constí
tuinte Raul Ferraz, da Bahia.

Este é um tema diferente. Mas quanto à Justiça
do Trabalho, sou inteiramente favorávela que per
maneçam as regras existentes. Ela tem que ser
nacional, porque protege o trabalhador desde o
Chuí até o Oiapoque.

Muitoobrigado.

O SR. ANTÓNlO CARLOS FACIOU CHEDID
- Para mim é uma extrema honra, Senador Mau
rício Corrêa, poder participar, juntamente com V.
Ex' de uma tribuna de debates. O nome de V.
Ex' é conhecido nacionalmente, peJa sua cultura
jurídica e pelos ensinamentos que tem transmi
tido a todos os advogados brasileiros. Eu não,
o conhecia pessoalmente e, deste modo hoje me
sinto extremamente honrado de poder responder
a uma pergunta de V. Ex" isso fez marca, tenha
certeza V. Ex', indelével no meu coração.

As ponderações de V. Ex' são todas de alta
indagação. Sinto-me até quase impotente para
respondê-Ias de plano, dada a sabedoria do qu~

V. Ex' trouxe a lume.

No que diz respeito à criação de novos órgãos
judiciários, temos uma legislação incumprida que
estabelece que toda vez que na comarca existirem
mais de duzentos e quarenta processos traba
lhistas ter-se-ia uma de criar junta Mas não se
cumpre este dispositivo. E toda vez que, numa
Junta, um juiz, anualmente, receber mais de mil
e quinhentos processos o que seria a carga máxi
ma, inclusive prevista pela pr6pria LOMAN - ha
ver-se-ia de criar mais um órgão judiciário. la
mentavelmente porém isso não ocorre, daí a so
brecarga de trabalho nas Juntas, por exemplo,
de Salvador, de Curitiba, de São Paulo, de Recife,
de Fortaleza, pelo descumprimento dessa própria
legislação.

Essa estatística legislativafoielaborada pelo Tri
bunal Superior do Trabalho junto aos Tribunais
e a aceitamos como efetivamente real. Um juiz
de direitonão pode ter em sua vara mais de duzen
tos e quarenta processos trabalhistas, senão ele
vai ter que julgar somente esses processos. E
um juiz do trabalho, humanamente, não tem co
mo suportar - dentro daquela celeridade que
o Deputado Egídio Ferreira Lima citou - mais
de mil e quinhentos processos anuais.

Quanto ao seu argumento de que devemos
extinguir participação do Judiciário nas greves,
penso que as decisões trabalhistas em matéria
de greve são o caos da Nação. Primeiro, o traba
lhador não as cumpre. Houve um Ministro do
Trabalho neste País que, após ousada decisão
do Tribunal de Manaus e ao ser entrevistado por
uma das emissoras de maior repercussão nacio
nal a respeito daquela decisão, disse, simples
mente: "Nós vamos examinar essa decisão". Des
conheço maior desrespeito à autoridade de um
Tribunal do que um Ministrode Estado se imiscuir
e tentar examinar uma decisão judicial, que não
lhe compete.
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De um lado, os trabalhadores não cumprem
as decisões judiciais. De outro, há disparidade
nos próprios Tribunais a respeito da solução das
greves. Alguns dizem, por exemplo, que a greve
só pode ser considerada legal ou ilegal - e este
é o meu Tribunal - por um juiz de primeiro
grau, porque o Tribunal é incompetente para jul
gar a legalidade ou não da greve. Outros enten
dem que são competentes para julgar a legalidade
ou ilegalidade da greve. E todas as greves são
ilegais por força da própria lei.

Penso, portanto exatamente como o eminente
Constituinte Maurício Corrêa a quem agradeço
a participação, e a qual me senti extremamente
honrado.

O SR. PRESlDEmE (Jairo Carneiro) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Deputado
Paes Landim.

O SR. CONSTITUlmE PAES LANDIM - Sr.
Presidente, Sr. Relator, ouvi atentamente a expo
sição do Dr. Antônio Carlos Chedid. Eu diria que
a argüição do ilustre Relator provocou dele as
respostas mais objetivas sobre o tema desta au
diência pública.

O ilustre expositor concentrou-se muito nos de
feitos - que em parte eu também aceito - dos
juízes classistas, como se fossem eles os únicos
responsáveis pelos vários ângulos problemáticos
da justiça trabalhista.

Há realmente aspectos processuais relevantes,
em que, com ou sem juízes classistas e com o
emperramento da Justiça, a sobrecarga de traba
lhos seria imensa. Recordo-me de que fui à posse
do Ministro Marcelo Pimentel na Presidência do
TribunàI Superior do Trabalho e, no seu brilhan
tíssirno discurso, ele disse - recordo-me dessa
estatística -que, só em 1985, cerca de oitocentas
e cinqüenta mil reclamações trabalhistas foram
encaminhadas às juntas de conciliação e julga
mento e que somente o Tribunal Superior do
Trabalho teria julgado, em 1986, no ano passado
- sua posse foi no final do ano - cerca de
vinte mil processos! Vejam que este é realmente
um aspecto extraordinário e inédito no mundo
inteiro, porque a própria Lei da Organização da
Magistratura manda que os juízes julguem trezen
tos processos por ano, e os juíies trabalhistas
estão julgando esse número por semana!

Assim sendo, deve-se procurar um caminho
processual e o ilustre expositor teve sua resposta
do Dr. Plínio Arruda Sampaio, nosso eminente
Relator, enfatizada há poucos instantes pelo emi
nente professor e colega MichelTemer. Refiro-me
à resposta de V. Ex' sobre os órgãos extrajudi
ciários e ao que o colega Michel Temer falou
sobre o órgão intersindical, o que possibilitaria
uma composição - no meu entender, bipartite
- entre empregados e empregadores, que tenta
riam a conciliação, quer dizer, desbloquearia a
Justiça do Trabalho desse impressionante acú
mulo de processos e reclamações que recebe
diariamente.

Acho que mesmo essa representação extraju
dicial ou intersindical é recomendação, aliás, anti
ga. Desde 1961, a Organização Internacional do
Trabalho já recomendava essas composições en
tre sindicatos de empregados e empregadores
para resolverem seus conflitos, enviando proces
so à Justiça do Trabalho somente em última ins
tância.

Concordo com o ilustre colega Michel Temer
em que essas decisões intersindicais bipartites
entre empregados e empregadores têm de ser
uma instância definitiva- senão perdem a razão
de ser. Mas parece-me que tudo isso se desen
volve no contexto geral da tutela que o Estado
exerce sobre os sindicatos em nosso Pais. Quer
dizer, toda a legislação trabalhista é corporativista.
Apreocupação do Relator, quanto ao que o ilustre
expositor achava da nossa atual legislação do tra
balho, foi pertinente, porque se trata de legislação
feita por Vargas, em 1937, no auge do fascismo
italiano. Por incrível que pareça, o peronismo, na
Argentina, assomou ao poder em 1942, com toda
a demagogia caudilhesca, e não teve condições
de impor a representação classista. Na Argentina
houve grande consciência jurídica, que permitiu
bloquear a tentativa peronista, embora talvez até
com maiores afinidades com o fascismo italiano,
até pelo número de oriundi da Argentina.

Então, essencialmente, para oxigenar a Justiça
do Trabalho é preciso, primeiro, liberar o sindica
lismo das amarras do corporativismo que o envol
vem. A liberdade sindical tem de ser uma condi
ção aine qua nono Temos de libertar o sindicato
da tutela do Estado. Acho que um dispositivo
constitucional pelo qual teríamos que lutar nesta
Carta Magna seria exatamente o que determine
a lIberdade da associação sindical, sem aquela
expressão "na forma que a lei determinar", para
evitar que, depois, o legislador ordinário se desvie
do objetivo fundamental deste princípio.

Estas, as considerações que faria aqui, prelimi
narmente, aproveitando para dizer que no bojo
da crise da Justiça do Trabalho também se invoca
o problema da tutela sindical. A pergunta que
eu faria ao ilustre expositor - não me recordo
se a questâo foi aqui defmitivamente abordada
- seria sobre o poder normativo da Justiça do
Trabalho.

O que acho v. S' do poder normativo da Justiça
do Trabalho e até que ponto ele poderia ser tam
bém um elemento poderoso na prevenção dos
conflitos de interesses entre empregados e em
pregadores?

O SR. ANTÓNlO CARLOSFAClU CHEDID
Agradeço também a oportunidade que o Consti
tuinte me dá de usar novamente esta tribuna, após
uma aula, em rápidas pinceladas, sobre a institui
ção e sobre o Direito do Trabalho.

Penso, eminente Constituinte Paes Landim, que
é incompatível a manutenção da representação
classista com a nossa tentativa nacional de desa
trelar os sindicatos da tutela do Estado. Não pode
mos permitir que os sindicatos sejam indepen
dentes, autônomos e que haja pluralidade sindi
cal, fazendo com que os sindicatos mantenham
ingerências dentro do poder, se o poder já não
tem mais ingerências dentro do sindicato.

O poder normativo, eminente Constituinte, é
preocupação nossa. Não tive tempo, efetivamen
te, de abordar aqui, mais detalhadamente, o poder
normativo da Justiça do Trabalho. Mas, em nossa
proposta de redação do texto constitucional, su
gerimos q~e deve serampliado o poder normativo
da Justiça do Trabalho, no sentido de que ela
possa efetivamente exercê-lo, já que hoje o poder
normativo na Justiça do Trabalho é uma utopia,
elenão existe, simplesmente. E, existindo, o poder
normativo, haverá o afunilamento para soluções

de enorme número de demandas trabalhistas.
Além disso, a Justiça do Trabalho regulamentará,
assim, as condições de trabalho e estabelecerá
novas normas de trabalho, muitas vezes preen
chendo as omissões da própria legislação.

Num país continental como o nosso, é muito
difícil legislar para todas as categorias profissio
nais. Assim, os tribunais do trabalho, que têm
vida mais próxima das próprias categorias profis
sionais, poderiam, de forma clara, resolver seus
conflitos e estabelecer novas condições, novas
normas de trabalho, aumentos salariais e até, se
fosse o caso, dentro da tese do eminente Consti
-tuinte Maurício Corrêa, diminuir o salário. A pró
pria Consolidação das Leis do Trabalho, aliás, per
mite a redução do salário em caso de força maior.
Ampliar o poder normativo seria uma forma de
diminuir o número de demandas trabalhistas, es
pecialmente as grupais.

O SR. PRESlDEmE (Jairo Carneiro) - Con
sulto o nobre Relator da Comissão temática sobre
se deseja fazer alguma intervenção.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Não,
Sr. Presidente, estou só assistindo e colhendo in
formações.

O SR. PRESlDEmE (Jairo Carneiro) - Eu me
permitirei algumas considerações - não temos
mais inscritos - talvez mais a título de comen
tário.

Percebi, com clareza, pela exposição, que se
trata de um depoimento real sobre a situação
da Justiça do Trabalho que o ilustre expositor,
com muita clareza, nos mostrou para nós. E sem
qualquer parti pris, pois temos representantes
dos juizes classistas, há um juiz classista aqui pre
sente e deveremos ouvir a exposição da entidade
representativa, sem se aprofundar no mérito. In
questionavelmente, vivemos diante de uma pro
funda anomalia. Há uma distorção gritante, por
que, se se fala de "marajás", os juízes classistas
talvez sejam mais poderosos "marajás" do que
os que já foram denunciados e repudiados pela
sociedade brasileira.

Se esses dados apresentados são verdadeiros
- e não posso descrer deles, já porque um juiz
tem fé pública e responsabilidades perante a s0

ciedade - o que S. Ex' declara estarrece todos
nós. Sem me aprofundar no exame do mérito
da questão relativa à manutenção ou não da cate
goria do juizclassista, creio que nós, Constituintes,
não podemos ficar silenciosos nem omissos pe
rante esse quadro afrontoso da moralidade públi
ca no Pais.

Eu me aproximo muito de algumas idéias apre
sentadas, com muita capacidade de síntese e pro
priedade, pelo colega Constituinte Michel Temer.
Entendo que possivelmente modifiquemos 05

conceitos e as convicções e que o caminho que
ele sugere e indica talvez seja o mais apropriado
e adequado para a nossa realidade: o juízo de
conciliação.

Não podemos admitir que alguém investido da
capacidade de julgar possa ter partido. E juiz clas
sista é um juiz de partido. Além do mais, ele pode
transacionar, no exercício do seu cargo de juiz,
com interesses de quaisquer outras naturezas,
sendo empresário, empregado, representante ou
dirigente deum sindicato. A Justiça tem de estar
afastada dessas contendas. Mas acredito que o
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juízo arbitral, o comitê de empresa, o juízo de
pequenas causas, no cível ou na Justiça Traba
lhista, com suas adequações, são meios e camí
nhos que temos de buscar para fazer a Justiça
ficar mais próxima do cidadão comum.

E sentimos que há uma enorme ansiedade,
por parte da sociedade brasileira. A Justiça do
Trabalho não atua, por exemplo, nas pequenas
cidades, nos quatro mil e tantos municípios deste
País, por não existirem, ali juntas de conciliação.
Eu perguntaria, a propósito, quantas juntas exis
tem no País,para quatro mil e poucos rnunícípíos.
O juiz comum não está preparado para resolver
questões trabalhistas e já está absorvido com suas
atribulações diárias, ficando o empregado de uma
cidade pequena, portanto sem a proteção da Jus
tiça.

Serei aqui um combatente, um lutador - e
creio que este é o consenso dos membros desta
Subcomissão - para que tenhamos a Justiça
do povo em toda a sua soberania e legitimidade,
ou seja, mais próxima do povo, propiciando aceso
so pleno ao cidadão comum, ao cidadão pobre
do Brasil, que é predominante na composição
da nossa sociedade. Temos de buscar esse tipo
de juízo que anteceda a manifestação da Justiça
para uma revisão eventual, mas também com
o caráter da definitividade, como mencionou Mi
chel Temer no seu pronunciamento, nesse juízo
que precede a Justiça formal institucional.

Faço este registro e entendo que a morosidade
existe na Justiça do Trabalho e alguns aperfeiçoa
mentos se fazem necessários porque o excesso
de trabalho prejudica a capacidade da Justiça for
mai. É preciso que haja tribunais populares 
os juizados aqui mencionados - para que desafo
guemos a Justiça de uma série de demandas
que não devem acudir ao Judiciário formalmente
como poder, eis que poderiam ser resolvidas com
a participação da comunidade, dos cidadãos, tor
nando a sociedade mais fraterna e solidária e,
inclusive, reduzindo os conflitos entre cidadãos
e segmentos da sociedade. Podemos ter uma de
mocracia mais participativa,mais solidária e mais
fraterna utilizandoesses mecanismos que existem
em outros países com estágio de desenvolvimen
to igual do nosso e também em países mais avan
çados.

Acredito tenhamos de lutar muito por essas
conquistas, mas temos de viabilizá-Ias na Consti
tuição que deveremos escrever.

Agora, para que se tenha uma Justiça plena,
é preciso haver autonomia do Poder. E este é
um dos postulados fundamentais da luta que tra
vamos: a independência do juiz,com as garantias
essenciais para o seu exercício. Mas é preciso
que haja Justiça do povo e também democracia
participativa em relação à Justiça, assim como
o controle da sociedade, a fiscalização da socie
dade, seja através de organismos da própria socie
dade, ou de representações da sociedade, como
o Parlamento.

Esses assuntos já foram objeto de comentários
ontem. Nosso ilustre Relator tem-se batido pela
existência de comissões permanentes, nos Legis
lativos, para acompanhar, fiscalizar o desempe
nho das instituições. É o controle, a fiscalização
do poder por um poder que não está dentro dele.

Eram estes os meus comentários. Coloco a
palavra à disposição do expositor para suas consi
derações fmais.

O SR. ANTÔNIO CARLOS FACIOL! CHEDID
- Eminente Presidente, Srs, Constituintes, agra
deço a todos os membros desta egrégia Subco
missão a oportunidade que deram à magistratura
do Trabalho de usar esta tribuna.

Penso eu, pelas notícias que tenho, que esta
é a primeira vez que um magistrado brasileiro
vem, perante este Poder, sustentar e transmitir
suas opiniões, o que nos torna mais democrá
ticos, mais unidos, como deveriam ser unidos
todos os Poderes da República. Esta forma de
entrelaçamento, fraterna, amiga, sincera e infor
mai, deve presidir sempre o trabalho de todo ho
mem público brasileiro,

AAssociação Nacional dos Magistrados e todos
os magistrados que represento deixam aqui seu
penhor de gratidão por esta oportunidade.

Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE(Jairo Cameiro) -Agra
decemos a presença do ilustre expositor, assim
como dos demais magistrados, juízes, membros
do Ministério Público,advogados, enfim, de todos
que constituem este auditório. Esperamos que
este contato continue em caráter permanente, eis
que precisamos colher a contribuição da socie
dade para elaborarmos a nova Constituição, que
é aspiração de todo o povo brasileiro.Temos uma
grande responsabilidade e não deixaremos de
honrar nosso compromisso solene.

Convocamos outra reunião desta Subcomissão
para hoje, às 18 horas, quando teremos duas
apresentações, a da Associação Brasileirados Ma
gistrados e a da Associação Brasileira dos Advo
gados Trabalhistas, neste mesmo local, em ses
são pública.

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
esta reunião.

ATA DA2" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA NO DIA 14-4-87

Aos catorze dias do mês de abril de mil nove
centos e oitenta e sete, às dezenove horas, reu
niu-se a Subcomissão do Poder Judiciário e do
MinistérioPúblico, na Sala da Comissão de Orga
nização dos Poderes e Sistema de Governo,Anexo
11 da Câmara dos Deputados, com a presença
dos seguintes Constituintes:José Costa, Presíden
te, Jairo Carneiro, Vice-Presidente, Plínio Arruda
Sampaio, Relator,MaurícioCorrêa, Paes Landim,
Francico Amaral, Ronaro Corrêa, Moysés Pimen
tel, Ivo Mainardi e Raul Ferraz. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta
a reunião, passando à leitura da Ata da reunião
anterior, que foiaprovada sem restrições. ORDEM
DO DIA: O Senhor Presidente apresentou os se
nhores Desembargadores Miltondos Santos Mar
tins, Presidente da Associação Brasileira dos Ma
gistrados e Dr, Reginald Felker, Presidente da As
sociação Brasileira dos Advogados Trabalhistas.
Em primeiro lugar, falou do Desembargador Mil·
ton dos Santos Martins, que fez um minucioso
relato das propostas dos Magistrados para o pro
jeto da nova Constituição. Interpelaram o confe
rencista os Senhores Constitumtes: PlínioArruda
Sampaio, Relator,Paes Landim, IvoMainardi, Jai·
1'0 Carneiro, Farabulini Júnior e Raul Ferraz. Logo
a seguir, o Dr, Reginald Felker, Presidente da As·
sociação Brasileira dos Advogados Trabalhistas,
trouxe ao plenário as sugestões da classe para

o aprimoramento da Justiça do Trabalho. interpe
laram o senhor conferencista os Senhores Consti
tuintes: Plínio de Arruda Sampaio, Relator, Paes
Landim, Ivo Mainardi, Jairo Carneiro e Ronaro
Corrêa. O Senhor Presidente congratulou-se com
os ilustres representantes da Justiça Brasileira,
pelos subsídios trazidos ao plenário e agradeceu,
mais uma vez, a presença de todos. ENCERRA
MENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou a presente às vinte e três ho
ras e seis minutos, convocando os Senhores
Constituintes para a próxima reunião a realizar-se
no dia 15 de abril do corrente ano às nove horas
e trinta minutos. E para constar, eu Tasmânia
Mariade BritoGuerra, Secretária, lavreia presente
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente Constituinte José Costa.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Havendo
número legal, declaro abertos os trabalhos da 3'
Audiência Pública da Subcomissão do Poder Ju
diciário e do Ministério Público que se destina
a ouvir o eminente Desembargador Mílton dos
Santos Martins, Presidente da Associação Brasi
leira dos Magistrados e, bem assim, imediatamen
te, após esta primeira sessão, o Dr, Reginald Fel
ker, Presidente da Associação Brasileirados Advo
gados Trabalhistas.

Convido o Dr,Reginald Felker a tomar assento
na primeira fila do nosso plenário, e o Dr,Mílton
dos Santos Martins a tomar assento à mesa dos
trabalhos. O plenário, à exceção das duas primei
ras filas, está franqueado aos presentes, de modo
que será uma honra recebê-los aqui.

Esclareço aos presentes que estamos aguar·
dando, ainda, o término da sessão de plenário
da Assembléia Nacional Constituinte, para que
possamos contar com a presença de outros De
putados e Senadores Constituintes.

Passo a palavra ao eminente Desembargador
Miltondos Santos Martins para fazer sua exposi
ção, lembrando a S. Ex' que dispõe de quarenta
minutos para fazê-lo. Quero registrar a presença
dos eminentes Desembargadores Luís Vicente
Cernichiaro, do Tribunal de Justiça de Brasília,
Hélio Golberto, Presidente do Egrégio Tribunal
de Justiça do Espírito Santo, Aires Gama, do Tri
bunal de Justiça de Santa Catarina, e LuísCláudio
Abreu, ainda do Egrégio Tribunal de Justiça de
Brasília.

A Subcomissão os recebe com muita satísfa
ção. Com a palavra o Desembargador Míltondos
Santos Martins.

O SR. MÍLTON DOS SANTOS MARTINS 
Eminente Presidente Deputado e ConstituinteJo
sé Costa, eminente Relator Deputado e Consti
tuinte Plínio Arruda Sampaio, eminentes Depu
tados e Senadores Constituintes, em primeiro lu
gar, a saudação da Associação dos Magistrados
Brasileiros, e a minha própria, a todos os dignos
Constituintes, aos eminentes colegas da Magis
tratura, que aqui comparecem, e de outras cate
gorias profissionais.

Com um voto de louvor iniciariao meu pronun
ciamento à Constituinte, porquanto este realmen
te é um momento singular na História do Poder
Judiciário e da Magistratura,oportunidade de diá
logo que devemos ressaltar.

Nós, que vivemos os interesses do Judiciário
e da Magistratura,procurando diálogo com o Exe
cutivo e Legislativo, em muitas outras oportuní-
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dades, já por mais de uma década, sentimos que
agora, realmente, esse diálogo pode estabelecer
se, e o que é mais importante, principalmente
com aqueles que vão estabelecer os caminhos
da democracia e os da justiça social no País.

É certo que, muitas vezes, o Judiciário foi convi
dado, recebido, recebeu homenagens, mas rara
mente ele foi ouvido e teve oportunidade de dialo
gar. Queremos ressaltar mais a importância desse
diálogo e este louvor à Constituinte, especialmen
te à Subcomissão que dá essa oportunidade à
Magistratura e ao Poder Judiciário, porquanto o
momento também é de gravidade para a Nação
brasileira e exige um crédito muito especial para
a democracia. E o que é mais relevante, ainda,
um crédito para os Deputados e Senadores Cons
tituintes, simplesmente porque a Constituinte,
com os cuidados, com os entrechoques de idéias
e até mesmo de lideranças, demorou - o que
diriamos tempo razoável - para elaborar o seu
Regimento, já começou a ser castigada como
se devesse de logo resolver e a matéria fosse
simples e não merecesse maiores cuidados.

O Regimento que aí está possibilita justamente
essa abertura para os segmentos da sociedade
que a compõe. Os juízes do Brasil, conhecendo
a situação delicada por que passa a Nação brasi
leira, realmente não mais permanecem, pelo me-

, nos aquela idéia de que permaneciam, em torres
erbúneas, em pedestais e nos estrados, alheios
a tudo que ocorresse à nacionalidade. Os juizes
do Brasil hoje estão inseridos nessa realidade,
sofrendo e participando, propondo e lutando por
uma sociedade mais justa e com melhor justiça.

A Associação dos Magistrados Brasileiros 
devo esclarecer de logo - compõe-se de 41 asso
ciações: 25 associações de magistrados esta
duais; 13 associações de magistrados trabalhis
tas; 1 associação de juiz federal; 1 associação
dejuiz militar federal e 1 associação de juiz militar
estadual. Na verdade, a AMP, como abreviada
mente chamamos, compõe-se como uma federa
ção. Entendemos que antes de apresentarmos
as nossas propostas, gostaríamos que fossem dis
cutidas a situação do Poder Judiciário e as condi
ções da Magistratura, pois que estão a exigir uma
ampla conscientização e, inclusive, dentro do pró
prio Judiciário. E mais exigindo do próprio Judi
ciário, dos seus órgãos ou de suas associações,
propostas corajosas, sérias, reestruturadoras do
Poder e que resultem, efetivamente, num Judi
ciário eficaz que todos querem e todos desejamos.

Quando o Supremo Tribunal Federal elaborou
um diagnóstico sobre o Poder Judiciário, recebeu
94 volumes de contribuição, sugestões e propos
tas para chegar a uma conclusão, já de antemão
conhecida, e disse a Suprema Corte:

"Era a queixa vetusta e generalizada do
retardamento dos processos e a ineficácia
das execuções."

E, também, recomendava:

"Quanto à excessiva onerosidade das de
mandas, impondo-se criação de secretarias
de j~~zes para a redução de taxas e custas,
etc...

Na verdade, diagnosticou dois males ditos en
dêmicos do Judiciário: a demora e o custo da
Justiça. Realmente, novidade não haveria. Infeliz
mente, porém, o resultado desse trabalho da Su
prema Corte, que trazia informações de todos os

países, de todas as Justiças, de -todos os órgãos
judicantes, resultou num ato de força, a Emenda
na 7, de 13 de abril de 1977. Essa emenda, apeli
dada de Reforma do Judiciário, efetivamente não
reformou, não melhorou, não aparelhou o Judi
ciário, não aprimorou os juízes. A situação se agra
va e agora, passados 10 anos e um dia, temos
os mesmos problemas do Judiciário: a queixa
vetusta e generalizada do retardamento dos pro
cessos e o ônus pesado quanto às demandas.
Devia-se, porém, e se deve agora destacar e escla
recer outros aspectos que são talvez mais causas
e decorrências. Assim, o acúmulo invencível de
feitos e processos que alcançam mais de mil por
juiz. Não há pessoa humana capaz de vencer tal
acúmulo de serviço, ainda mais se considerarmos
que um processo exige que se ouçam as partes,
se recebam as alegações, se produzam as provas,
se produzam novamente as alegações, a fim de
que se chegue a uma sentença equilibrada, justa,
de acordo com a realidade dos fatos. Mais de
mil processos para um juiz é trabalho invencível.
Temos encontrado juízes que chegaram a traba
lhar quatro turnos, de manhã, de tarde, de noite
e de madrugada, pondo em dia o trabalho da
Vara de que é titular. Evidentemente, era mera
pretensão. Por mais que trabalhasse o juiz, para
a comunidade o reflexo era praticamente ne
nhum, porque os processos continuavam acumu
lados e a comunidade ainda exigindo prestação
jurisdicional, que não vinha, que retardava e conti
nua retardando. Além desse acúmulo invencível
de feitos e processos chegamos a uma realidade
mais trágica, mais triste, a denegação de justiça.
Por quê? Muitos não vão sequer ao Judiciário,
sabendo que este Judiciário está acumulado e
o processo vai demorar. Aos que vão e não rece
bem prestação também se denega a justiça. Por
quê? Os processos criminais prescrevem, devido
ao acúmulo de serviço; leis instrumentais inade
quadas, nulidades são alcançadas a todo momen
to. E por fim, até por uma auto-abstenção do
Judiciário, por preconceitos que o próprio Judi
ciário se inseriu no sistema judicante. Mais ainda
sofreu, e sofre ainda, o Judiciário o esvaziamento
das funções. Passamos, dizem, o regime autori
tário, mas não passou para o Judiciário. Primeiro,
a exclusão autoritária do Judiciário. Os atos insti
tucionais afastaram do Judiciário, violentamente,
a apreciação de atos jurídicos que deveriam ser
postos a exame e a julgamento. Atos jurídicos
atingindo direitos, deveres de cidadãos e coletivi
dades. Exclusão política também do Judiciário,
como ocorreu, notadamente, desde 1926, na Re
forma Constitucional de 1926. Uma reforma que
afastou o Judiciário das questões políticas porque
aquele Judiciário, criado pela Constituição de
1891, a modelo da Constituição americana, co
meçou a agir realmente como um Judiciário, e
as questões polfticas surgiram e foram levadas
a ele, enfrentamentos houve, inclusive, com exe
cutivos que tinham pertencido ao Judiciário. En
tão a reforma de 1926 veio a pedido de um Execu
tivo, sendo infelizmente aprovada no Congresso.
Afasta-se o Judiciário, mas uma seqüela grave
se instalou de não mais se decidir questões políti
cas. A doutrina, a jurisprudência fez um longo
caminho que até hoje não conseguimos modificar
por inteiro, isto é, de que o Judiciário está afastado
das questões politicas e não pode interferir nos
grandes temas da nacionalidade. Se o Estado é
de Direito, e se repousa nas leisa partir da Consti-

tuíção, não se pode, parece evidente, afastar ne
nhum tema, porque o Direito deve estar expresso
em uma lei e ele tem de ser examinado por um
órgão, no caso, o Judiciário. A exclusão econô
mica também ocorre, esvaziando a função do Ju
diciário. A pretexto de que o Judiciário tenha acú
mulo invencivel de trabalho, disse: vamos afastar
o Judiciário porque ele vai demorar muito. Então,
as grandes liquidações extrajudiciais se instalaram
à revelia do Judiciário. O que se faz nessas liquida
ções extrajudiciais, os grandes problemas econô
micos, o Judiciário não sabe, está afastado. A
exclusão penal, o crime do colarinho branco, tão
falado ... Por quê? Porque a forma de inquérito
policial, com a polícia não tendo as garantias,
o amparo, a proteção, os grandes inquéritos real
mente não chegam ao Judiciário. Infelizmente ou
vimos o Presidente da República dizer:- quando
resolvido o caso do Riocentro - a Justiça não

me mandou nada. Só que a situação era o reverso:
nada foi mandado para a Justiça.

Esvaziamento das funções por exclusão funcio
nai; o invencível acúmulo do serviço e a auto-abs
tenção do próprio Judiciãrio que, infelizmente,
ocorre. Por isso batalhamos, inclusive, por uma
maior conscientização do próprio Poder Judiei6
rio, dos próprios magistrados, porque temos de
enfrentar o problema judicante, as decisões, te
mos que chegar às decisões substanciais, procu
rar a verdade substancial. Mas isto resulta de pre
conceitos que vêm estabelecidos desde a Idade
Média, em que o juiz era um servidor do rei, embo
ra jã não o seja permanecem aqueles precon
ceitos antigos do Judiciário sacerdócio, do Judi
ciário que cumpre cegamente as leis e não ~
a realidade dos fatos. Então, esta conscientizaçio
tem de ser feita também dentro do Judiciário e
estamos trabalhando para o próprio Judiciário
acordar. Mas, infelizmente, precisamos para tanto
de uma melhor Constituição e também de melho
res leis instrumentais, leis processuais, j~ não falo
das leis substanciais. Por isto tudo, quando a situa
ção do Poder Judiciário e a condição do juiz pare
cem tão tristes e tão trágica, chegamos àquela
posição a que chegou Francís Bacon para cons
truir o seu Novum Organum. Tudo o que existe
até agora é fábula. Nada existe, vamos reconstruir.
E por isto também nós - em inúmeras palestras
sobre Poder Judiciário - adotamos uma posição
talvez um pouco cartesiana. Vamos ignorar tudo
o que existe. E este debate a Magistratura, a Asso
ciação dos Magistrados Brasileiros quer fazer com
os representantes do povo, com o próprio povo,
onde for. Qual a necessidade de justiça? Temos
de começar tudo de novo. Há, realmente, uma
necessidade de justiça? Há uma sede de justiça
ou não se precisa de justiça? Não é necessário
justiça, PoderJudiciário algum? Pode o povo, real
mente, viver sem justiça, sem o Ministério Público,
sem a polícia? Havendo - supomos que haja
- a necessidade de alguém decidir os conflitos
que se estabelecem entre cidadãos, coletividade,
entre uns e outros, parece evidente a essencia
lidade de uma função judicial, seja atribuída ao
delegado de polícia, ao Ministério Público, ao ad
vogado, a uma pessoa determinada, a um órgão,
ue possa, efetivamente, decidir e julgar. Então,
acreditamos na essencialidade da função judicial
para a ordem jurídica, a reação ordenada aos
conflitos, o apaziguamento social, a imposição
da ordem pública, a paz social, bens e valores,
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sem os quais, evidentemente, uma comunidade,
uma sociedade não poderia sobreviver. Então, a
quem atribuiresta decisão? Antes era ao rei,como
Salomão, como LuizXIV, HenriqueN, Dom Pedro
I,que já começaram a instituir, não podendo eles
próprios resolver todos os conflitos por vontade
própria, atribuira outrem, cometer a outrem suas
funções. Só que esses outrens representavam a
vontade do rei, e não a da lii. Estabeleceram-se
órgãos. Masque órgãos precisamos para respon
der essa demanda de justiça? Que órgãos precisa
mos para o exercício da função judicial? Enten
demos que devem ser órgãos adequados. Se se
tral:é:J de uma pequena causa, um juiz singular.
E, data venia, a lei que saiu sobre juizado de
pequenas causas fezuma junta médica para curar
um resfriados, se trata de uma questão de alta
relevância, ou seja problema da nacionalidade,
conflitode poderes, evidente, há de ser um tribu
nal supremo, superior a todos, com a mais alta
experiência, com a mais alta capacidade, a mais
alta qualificação. Temos que partir - pareceu
à AMB - da função para estabelecer o órgão,
do que precisamos fazerpara atender a toda uma
comunidade que não tem justiça e que a caro
custo, às vezes, encontra um delegado que faz
uma composição. E temos de encontrar também
órgãos adequados, capazes de solveras questões
mais complexas, mais fundamentais para o País.
Estes princípios informam as propostas que a
Associação dos Magistrados Brasileiros vem tra
zendo ao Congresso. Mas,seguindo-se, ainda car
tesianamente, perguntaríamos a quem conferir
estes órgãos? A que titulares conferir estes ór
gãos? A que pessoas conferir estes órgãos? Deve
ser constituído um poder? Deve-se representar,
realmente, um poder? Este poder deve ter condi
ções, deve ser independente ou não? Questio
namos tudo. Ele deve ter condições de enfrentar
todos os problemas que lhe surjam pela frente
de modo tranqülo ou ele tem de estar preparando
a sua sobrevivência, o seu direito à subsistência
ameaçada, a sua família ameaçada, ele próprio
ameaçado pela conjuntura e até por pessoas. Que
poder então é esse, que condíçoes tem de ter
este poder? Não queremos, não propomos, abso
lutamente, um poder soberano ou sujeito aos ou
tros poderes que não possa realmente afrontar
as questões maiores. Propomos um poder subor
dinado à Constituição e às leis, porque a Consti
tuição e as leis são os verdadeiros pactos sociais
elaborados por representantes do povo, por todos
os segmentos do povo: Mas este poder subordi
nado à Constituição e às leis, que estabelecem
os direitos de cada cidadão, de cada coletividade,
de cada órgão público, sofre também a interfe
rência dos princípios do Estado que desejamos.
Se desejamos, realmente, um Estado de Direito
em que presidam as ações, as leis elaboradas
legitimamente pelo Congresso Nacional, por um
Parlamento, se queremos o poder assim indepen
dente, subordinado às leis da Constituição dentro
de um Estado de direito, estamos apoiando o
regime democrático. Então, a resposta nos pare
cem que é de se reconhecer um Poder Judiciário
independente, mas obediente. Então a resposta
nos pareceu que se é de reconhecer um Poder
Judiciário independente, mas obediente à Consti
tuição, às leis e aos princípios das Constituições
e das Leis.Delineia-sedestarte o Poder Judiciário
proposto. Agora,as pessoas devem ter condições
de exercer essas funções, devem ter preparo. O

bacharel quê sai laureado de uma Faculdade de
Direito não tem dondições de ser juiz. Ele deve
passar por um aprendizado, que é a sua expe
riência. Aliás, um grande magistrado americano
dizia: "Avida do Direitonão é uma vida de lógica,
mas uma vida de experiências". O magistrado,
realmente, não pode considerar-se como tal en
quanto não errar, exercendo, durante uns três
anos, a judicância. Isso se for interessado e se
se dedicar às funções. Então, ele vai perceber
na testemunha, nas alegações que lhe trazem,
na lei que examina, aquilo que corresponde à
realidade dos fatos, ao comportamento pensado
pela norma, como dizia Carlos Cóssio. Qual o
proceder que a norma exige do cidadão? Isto não
se aprende na faculdade, é experiência de vida.
Os profissionais do Direto - advogados, órgãos
do Ministério Público,os juízes, especialmente
só vão aprender esta vida do Direitocom a prática.
O juizaprende mais rápido, porque tem mais ser
viço, são centenas - e chega a milhares - de
processos. Demandas de toda a ordem. O juiz
começa como juiz do trabalho, de família, juiz
eleitoral,juiz do cível, juiz do crime, juiz adminis
trativo, na sua primeira comarca. O juiz federal
exerce as funções do juizestadual. Masessas pes
soas, evidentemente, devem ser protegidas, não
por elas, mas pela função, que tem de ser prote
gidas em beneficio do cidadão. Então, estabe
lece-se - e a Comissão Internacionalde Juristas,
em nome dos congressos, reiterou - que não
há Estado democrático de Direito, se não houver
realmente uma magistratura com garantias rníní
mas, onde o indivíduo possa enfrentar todas as
situações sem medo de ser removido, sem os
artificiosque eu vi um delegado usar no interior,
ao desarmar um chefe político, o qual foi exigir
do diretório uma manifestação e a devolução da
sua arma. O delegado, para não ser removido,
desculpou-se imediatamente. Ele disse: "Mas o
promotor já me pediu a arma". Então ele foi bus
car o apoio no Ministério Público,que já tem uma
garantia maior, já não seria removido simples
mente porque tomou a arma que, indevidamente,
era portada por um elemento político. Não se
conceberia um juiz, o Ministério Público ter de
usar de artimanhas. Evidentemente as garantias
se estabelecem em razão da função para que
esta possa ser cumprida de modo integral,tanqili
lamente. Pois este Poder e este juiz, Srs. Consti
tuintes, é o que estamos propondo como resposta
à demanda trágica de justiça que existe na comu
nidade em nossos dias. Pensamos em um Judi
ciário e em um juiz que correspondam a toda
uma comunidade - a cada cidadão em parti
cular. E não veja as grandes empresas fugindo
do Judiciário, fazendo maus negócios, porque
não entram num Judiciário acumulado. Para isso,
com nossa experiência e de juízes de todos os
setores do País, estamos propondo aquilo que
já foi debatido em cursos, em seminários, em
congressos. Como os Congressos de Curitiba e
de Recife, reunindo mais de mil magistrados de
todas as categorias, de todas as especialidades.
Estamos propondo aquelas normas que nos pare
cem essenciais. O nosso projeto não é o definitivo,
é o que vai solucionar todos os problemas da

Justiça no País, mas acreditamos ser um projeto
que está no caminho certo, e que visa a indicar
um caminho ao Judiciário, à Justiça do País, co
mo um todo, numa restruturação em que firma
mos princípios onde a administração da Justiça

cabe somente ao Poder Judiciário, que é garantir
proteção aos direitos dos cidadãos e das coletivi
dades, dentro do monopólio jurisdicional,estabe
lecido pelo Estado de Direito. Estamos propondo
um Judiciário subordinado à Constituição e às
leis, mas independente, funcional, administrativa
e financeiramente. A base financeira é inquestio
nável. Nada se pode realizar, sem se aparelhar
um Judiciário. Não se aparelha judiciário ne
nhum! Eu mesmo como Presidente do Eleitoral,
passei por dificuldades terríveis naquela Corte
eleitoral para conseguir um telefone. Graças a
favor da companhia telefônica de ceder em alu
guei - porque já não estavam alugando mais
- ainda havia verba de aluguel, mas era preciso
pedir ridiculamente uma verba de vintemil cruza
dos ao Tribunal Superior Eleitoral, que, por sua
vez, pedia suplementação de verba à Seplan, e
esta, por sua vez, só liberaria crédito extraordi
nário, ou suplementar - era suplementar, no ca
so - com ordem do Ministro. Fui ao Ministro
e não o encontrei. Encontrei apenas assessores.
Achavaque não era necessário ir ao Ministro, mas
disseram que só o Ministroliberariavintemil cru
zados para o telefone do Judiciário. Então, é ne
cessário estabelecer o que é importante, um míni
mo para o Judiciário estadual de 5%, reservado
no orçamento; para o Judiciário da União, 3%.
Dando exemplos atuais os Judiciários dos Esta
dos recebem 1,4 1,5 e 1,6 e, às vezes, quando
esbanjam, chegam a 2%. Mas não se constroem
foros, não se estabelecem sequer as condições
materiais para permitir o exercício condigno das
funções. O Desembargador Benildes Ribeiro, de
Pernambuco, quando corregedor, documentou:
"Judiciário imolado, foros estabelecidos em gara
gens, e por favor".

Há exemplos que já acontecem - e o próprio
Ministro Xavierde Albuquerque referiu no discur
so já pronunciado como Presidente da Suprema
Corte da Costa Rica- de 6% de reserva no orça
mento para o Judiciário. Ao falar para magistra
dos, o Ministro Vila Lobos daquele País, diziaque
não era muito, porque o orçamento da Costa Rica
também era diminuto. Mas no Panamá, 2% da
reserva permitiram que o Judiciário tivesse condi
ções de modernizar-se. No Peru, 2% também de
reserva orçamentária para oJudiciário permitiram
que, pelo menos, se começasse a realizar obras
e o reaparelhamento do seu Judícíárío. Essa pro
posta deve vir ao Legislativo. E poder a Poder.
Quem propõe e quem decide, sem interferência.
Esse dinheirodeve ser entregue antecipadamente
para possibilitar-se o regular funcionamento do
Poder Judiciário. E não como acontece atualmen
te, quando magistrados do Ceará ficam três me
ses sem receber. No Rio Grande do Sul, todas
as obras do Poder Judiciário estão paralisadas,
enquanto o Foro de Porto Alegreestá esfacelado
em inúmeros edificios, inclusve há um apelidado
de "Palácio da Fritura".Mas o Judiciário aplicará
30% em investimentos. Além das despesas cor
rentes, 30% serão investidos no Judiciário, o qual
quer transparência e publicará a cada seis meses
o que fez, o que realizou orçamentariamente e
que foros está construindo. Publicará isso e reme
terá ao Legislativo. E a independência financeira,
base de qualquer ação no Judiciário. Temos tam
bém uma proposta que visa a conciliarsituações
existentes que parecem controvertidas. Os pró
prios magistrados querem o Supremo atuando
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vigorosamente no campo do Direito Constitucio
nal. Mas os próprios magistrados não querem
que demorem mais as demandas com a criação
de um tribunal intermediário, um Tribunal Supe
rior de Justiça. Mais uma instância, justamente
quando estamos falando que os processos demo
ram! O Brasil é o país em que as partes dispõe
de mais recursos; há até recursos oficiais - o
ex ameia - como que desconfiando do juiz,
do promotor, do advogado e de todos. Mais um
tribunal ainda! AAssociação dos Magistrados Bra
sileiros propõe a manutenção do Supremo Tribu
nal Federal como órgão de cúpula e - a exemplo
do que ocorre em outros países, notadamente
na Alemanha a integração de mais seis magis
trados, eleitos pelo Congresso Nacional por sete
anos, formando, com o Supremo Tribunal Fede
ral,uma corte constitucional para resolver a maté
ria constitucional. Reapresentando, assim, as ga
rantias da função da magistratura - vitaliciedade,
inamovibilidade, irredutibilidade- que, por moti
vos óbvios, foram mantidas pela vontade da ma
gistratura. Também - parece corresponder aos
anseios de todos - as proibições fundamentais
da política partidária já discutida, da percepção
de custas e do exercício de outro cargo ou função,
salvo o magistério. Aliás, o magistério é apenas
para aprimoramento doutrinário e o profissional,
porque também remunera pessimamente e não
traznenhuma compensação financeira a qualquer
magistrado. Mantivemos, na composição dos tri
bunais, o quinto, como ocorre, hoje, e queremos
possibilitar que esses tribunais tenham autoges
tão. Eles próprios se auto-administrem e possam
permitir, inclusive, a participação de juízes. Facul
ta-se até que a eleição dos membros dos tribunais
sejam permitida os juízes em geral; todos elegem
os membros do Poder. Mas essa disciplina diz
respeito aos tribunais; eles decidirão. Não diz res
peito a toda a pessoa jurídica e a todo órgão
que estabeleçam sua próprias regras de trabalho
interno. Há a competência que vai limitara remes
sa de projetos de leis ao Congresso. Assim, enten
demos que criação de cargos, organização jurí
dica devem passar pelos parlamentos. Amplia
mos, no nosso modo de ver, atendendo a recla
mos de toda uma comunidade, a legitimidade
para propor ação direta de ínconstítucíonahdade,
Entendemos que nem era de se limitar a legitimi
dade para propor qualquer ação. Basta a parte
referir que é titular desse direito. O Tribunal Fede
ral de Recursos é mantido com as regras normais
estabelecidas, possibilitando-se a criação de tribu
nais regionais eleitorais, que também é proposta
do próprio Tribunal Federal de Recursos. Os juízes
federais recebem a mesma disciplina dos da ma
gistratura em geral quanto à carreira, aos direitos
e às obrigações. Não se distingue mais magis
tratura nenhuma. Entendemos que a Jusillça Elei
toral pode permanecer. Eventualmente serão
apresentadas algumas emendas. A Justiça do
Trabalho tem o seu projeto já defendido também
hoje pela Ana Matre, que integra a AMB, e que
entende de modernizar, atualizar e dinamizar, me
diante a nova composição de órgãos na facilitação
desses trabalhos. Os tribunais e juízes militares
também são mantidos com pequenas alterações,
consultada a experiência de cada uma dessas ma
gistraturas. Nos Estados, os tribunais e juízes esta
duais do DistritoFederal, dos Territórios e a .Juts
tiça Militar estadual são mantidos com alguns es
clarecimentos e algumas pequenas modificações.

Os eminentes Sr Constituintesterão oportunidade
de examinar essa matéria que está sendo distri
buída a cada um. Quero passar ao eminente Presi
dente da Subcomissão, mediante ofício, nosso
projeto, que ainda pode ser aprimorado, bem co
mo proposições avulsas, que a magistratura na
cional entendeu de apresentar desse modo, por
que diz respeito a temas muito polêmicos, assim
como a gratuidade da Justiça, oficialização de
cartórios, etc.

O SR. PRESIDENTE(José Costa) - Pelas nor
mas estabelecidas pela Subcomissão, o eminente
Relator,Deputado PlínioArruda Sampaio, tem dez
minutos para arguir o expositor. Logo depois os
Srs. Deputados e Senadores Constituintes pode
rão, cada qual e de acordo com a ordem de ínscri
ção, argüir o expositor pelo tempo de 5 minutos,
tendo o expositor igual lapso para a resposta.

Quero registrar, com muita satisfação, a pre
sença do Ministro José Luiz Clerot, do Superior
Tribunal Militar, e informar a S. Ex" que se, even
tualmente, desejar ter acesso aos debates, está
convidado. Com a palavra o eminente Relator.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Sr. Presidente, meus caros colegas, distinta assis
tência, eminente Desembargador Milton Santos
Martins, os colegas que estão na Comissão já
me ouviram dizer isso , várias vezes, mas terão
de ter a paciência de ouvir de novo, porque há
uma nova platéia. Estamos seguindo aqui, sem
um acordo muito expresso, mas tácito, um pro
cesso muito semelhante ao da Justiça: estamos
na fase instrutória da nossa decisão, nos despin
do, totalmente, de qualquer preconceito. Ha dese
jo entre nós - e até houve uma proposta que
ainda não foi cumprida, mas precisamos cum
pri-Ia logo - no sentido de que os Constituintes
que aqui se assentam não tenham seus partidos
escritos na frente de seus nomes, mas tão-so
mente os Estados a que pertencem. São Consti
tuintes de várias partes do País. Assim, devemos
nos despir de qualquer preconceito, para estudar
mos com afinco - porque é uma oportunidade
única - o capítulo que vamos inserir na nova
Constituição. E uma grande abertura para a ques
tão que nos está posta. Por isso, eminente Desem
bargador, as perguntas do Relator não querem
e não traduzem nenhuma intenção. Na verdade,

estou me despindo de tudo isso, apesar de ser
um homem nascido na casa de um juiz e que
começou sua vida no MinistérioPúblico, e a conti
nua pelos embates da vida, neste outro caminho,
o de conhecer a realidade. E um caminho profun
do: o de conhecer a realidade política. De modo
que gostaria de fazer perguntas bem heterodoxas
- para usar uma palavra da moda - que nos
permitisse abrir a discussão sobre essa questáo
do Poder Judiciário. Vou ser bastante breve, por
que tenho apenas dez minutos para inquirir,como
V. Ex" também, para responder às minhas pergun
tas. De modo que vou abreviar meu questiona
mento, para dar-lhe mais tempo, a fim de que
V. Ex" ilumine a Casa com a experiência de um
dos magistrados do Brasil.

Ouvi, com muita atenção, V.Ex" fazer aqui um
reconhecimento franco, aberto, corajoso das ne
cessidades e da situação da Justiça em nosso
País. Ouvi, ainda, de V. Ex" que ela é inacessível,
distante, cara e demorada. Eu queria agregar a
mesma formulação numa linguage, política:o trá-

gico do problema da Justiça é que o povo brasi
leiro não se sente representado nela, mas distan
ciado da sua Justiça. E se a preocupação de todos
nós, nesta Constituinte, é a de uma democracia,
acho que não há nada mais grave para a estabili
dade, para a solidez do regime democrático do
que esse sentimento de distanciamento do povo
em relação ao seu Poder Judiciário. V. Ex' coloca
muito bem e não há nesta frase nem um átimo
de crítica ao Poder Judiciário. Esta é uma culpa
de nós, juízes, de nós, políticos, de nós, advoga
dos, é uma culpa de nós, empresários - Depu
tado Ronaro - é uma culpa de todos nós enfim.
A nossa Nação descurou da Justiça, e esta está
longe do povo. A nossa Justiça está organizada
por uma Nação que já não é a mais a mesma.
Esta é uma Nação que se transformou e que
apresenta problemas econômicos, sociais e políti
cos novos, para os quais temos um aparelho de
Justiça ainda muito antiquado. Então fiquei extre
mamente satisfeito em ouvir, nas expressões de
V. Ex", o reconhecimento desta realidade. Acho
que a nossa busca nesta Comissão é basicamente
esta: de que maneira fazer a Justiça chegar ao
povo e ser compreendida pelo povo, e ser querida
pelo povo, e ser amada pelo povo. Digo isto com
o sentimento de uma pessoa - como declarei
aos Senhores - que, toda vez que ouve uma
restrição à Justiça, sente-se como uma restrição
ao seu próprio pai, que fez a sua vida dentro da
Justiça. Então, é com esse espírito que queria
dirigir a V. Ex" umas pequenas questões. A pri
meira é uma opinião aberta, e vou falar aqui inclu
sive como leigo, despido da qualidade de advo
gado, bacharel em direito, para realmente racio
cinar como homem comum do povo, um pouco
como a média da população brasileira. Então,
queria colocar como primeiro problema o seguin
te:vejo duas grandes dificuldades na Justiça brasi
leira: a primeira é em relação à Justiça nas áreas
distantes, onde nesta ouço que há corrupção, há
impotência e há absoluta falta de meios. Quais
seriam as soluções que poderíamos obter para
a Justiça nas áreas distantes, nas áreas onde a
oligarquia é poderosa, nas áreas em que os gri
lheiros comandam, nas áreas onde os pistoleiros
têm vez, nas áreas onde há um mercado para
a vida humana contratada nas praças da cidade?

Quando o Deputado Raul Ferraz reclama a fe
deralização da Justiça e sua unificação, ele, na
verdade, não está tão preocupado com a forma,
quanto com relação a um fenômeno que ele sente
nas regiões que representa nesta Casa: a subser
viência da Justiça - não falo do Poder Judiciário,
falo da Justiça - ao poderoso local, ao oligarca
local.

A segunda problemática - difícil para mim,
na questão da Justiça - é a Justiça das áreas
metropolitanas. O fenômeno metropolitano é no
vo no mundo e também na sociedade brasileira.
O problema do transporte não pode ser visto co
mo era visto, antes numa cidade de dez milhões
de pessoas. Está aqui o Deputado Farabulini Jú
nior, homem da periferia de São Paulo, homem
dos bairros mais populares, da votação mais au
tenticamente trabalhadora de São Paulo, que sabe
que os problemas da água, da educação, da saú
de, do transporte não podem ser resolvidos pela
ótica tradicional, quando se tem dez, doze, quinze
milhões de pessoas aglomeradas, porque há um
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princípio que diz que "no limite, a quantidade
muda a qualidade".

Ora, a nossa Justiça é a Justiça que tem em
São Paulo, por exemplo, um Tribunal de Júri.
Ontem nos dizia aqui o representante do Minis
tério Público que, se o Tribunal do Júri de São
Paulo funcionar normalmente, sem faltar uma
sessão, para esgotar a pauta dos processos pron
tos e preparados para serem submetidos ao Tri
bunal Popular do Júri, teremos dezenove anos
e alguns meses de trabalho. Istoé realmente inad
missível, e é aí que vem a idéia de que o homem
pobre, o homem comum, não tem Justiça. Darei
um exemplo a V. Ex". Umsoldado da PoliciaMilitar
me dizia, em São Paulo, que era favorável à pena
de morte, e eu, conversando com ele em sua
casa, argumentava contra essa idéia, e ele me
disse: "9 senhor quer saber por que eu sou a
favor? E porque a três casas daqui, aquela que
o senhor está vendo ali, mora um assassino, um
ladrão, um criminoso. Já o prendi várias vezes,
e ele está sempre de volta, porque não há cadeia,
não há condição de se fazer um julgamento e
os réus saem em liberdade". Então, precisamos
ter um outro tipo de Justiça nas regiões metropo
litanas. Não podemos ter um tipo de organização
de justiça que sirva para a pequena cidade do
interior,para um local distante, nas zonas de fron
teira, onde as terras estão sendo disputadas, e
o mesmo para as regiões metropolitanas. Gostaria
de ouviruma palavra de V.Ex" sobre este assunto.

Quanto à segunda pergunta: queria saber a opi
nião de V. Ex' a respeito desses tribunais nos
quais o povo participa maia diretamente: o Tribu
nal do Júri para os julgamentos dos crimes de
economia popular, que eu sei que depois foi abo
lido, e as Juntas de Conciliação, em que existem
os juizes classistas. Deque maneira poderíamos
ter, através de uma participação mais direta do
povo, um juiz não togado, como é o caso do
juiz do Tribunal do Júri, que julgasse fatos. Pode
ríamos usar a extensão e a ampliação desses tipos
de tribunais para, eventualmente, dar solução ao
problema da Justiça nas áreas metropolitanas.
Então, a outra pergunta que queria fazera V. Ex"
seria relacionada à questão de recursos. Gostaria
também de fazer um pedido a V. Ex"Com todo
este acervo enorme de trabalhos e de reflexões
que os magistrados vêm fazendo, V. Ex"s pode
riam fornecer à nossa Subcomissão algumas es
tatisticas a respeito dos gastos da Justiça, compa
rativamente com o de outros setores da atividade
estatal, não só no Brasil como em Outros países,
classificandoos países avançados e os atrasados?
Tive a felicidade de vivernos Estados Unidos no
tempo em que um grande senador daquele país
estava no auge de sua atuação, o Senador Ful
bright, que conseguiu despertar a opinião pública
americana a respeito da Guerra do Vietnã. Este
homem dizia uma coisa fantástica, que já repeti
algumas vezes:as prioridades reais de uma nação
não se expressam no discurso do seu Presidente
nem na mensagem escrita que ele entrega à Câ
mara dos Deputados, mas nas cifras do seu orça
mento. Não podemos dizer que damos atenção
à Justiça se destinarmos uma quantia mínima
em seu orçamento, uma quantia realmente insufi
ciente para que os serviços sejam feitos com efi
ciência.Então, seria um avanço fantástico se con
seguíssemos sensibilizaros Constituintes- e esta
Subcomissão tem força de fazê-lo - a destinar

à Justiça uma quantia maior para o seu orça
mento. Quando digo Justiça estou-me referindo
ao PoderJudiciário, ao Ministério Público,à polícia
judiciária,à políciapreventiva,ao sistema peniten
ciário, ao sistema pericial, a toda a parafernália
que faz parte da Justiça e sem a qual não se
pode ter uma Justiça eficaz.Seria bom se pudés
semos realmente considerar prioritárioos gastos
com a Justiça.

Finalmente, Sr. Desembargador, queria que V.
Ex"nos esclarecesse um pouco mais sobre uma
frase, cujo significado não pude captar inteira
mente. V. Ex", referindo-se ao Juizado de Peque
nas Causas, disse que se fez uma junta médica
para curar um resfriado. O Juizado de Pequenas
Causas não é do meu tempo na Justiça, porque
estou, há muito tempo, fora dela;aliás, estivemui
to tempo fora da lei, agora estou apenas fora
da Justiça, mas ouço colegas falarem com grande
entusiasmo do Juizado de Pequenas Causas. Ou
ço referências elogiosas às várias experiências
Recebi mesmo convites para visitá-los, e estava
pensando, inclusive, em :;ugeririsso aqui na nossa
Subcomissão. De modo que gostaria de ter um
esclarecimento de V. Ex"sobre o assunto.

Era apenas isso que eu tinha a dizer. Gostaria
ainda de manifestar minha satisfação de ter aqui
os magistrados do Brasile o meu respeito e admi
ração pela corajosa, lúcida, brilhante e profunda
lição - como não poderia deixar de ser, vinda
de um magistrado - que V. Ex" ofereceu hoje
à nossa Casa. Muitoobrigado.

O SR. NILTON SANTOS MARTINS - Agra
deço ao eminente Relatormais essa oportunidade
de discutir o Poder Judiciário. Na verdade, não
tivemos tempo para abordar todas as questões,
igualmente relevantes, que gostaríamos de tratar.
Pareceu-nos necessário mostrar o lado negativo,
o lado ruim do Poder Judiciário, principalmente
para que se buscasse um aperfeiçoamento, um
aprimoramento dos juízes, um aparelhamento do
Poder. Masquero depor publicamente, e que fique
registrado nos Anais da Casa, que há excelentes
magistrados e há órgãos do Poder Judiciário fun
cionando muito bem, respondendo excelente
mente à demanda de Justiça nas suas comuni
dades. Tenho visto pelo interior- fuiJuiz Corre
gedor, além de ter palmilhado todo o Estado,
percorri as comarcas do meu Estado - e sei
de outros colegas de outros Estados, do Pará
por exemplo, que estão aqui presentes, de São
Paulo e Santa Catarina, colegas que aqui estão
da Justiça Militar, e tenho noticia de atuações
espetaculares de juizesque fazem milagre quando
não têm recursos, mas que satisfazem a comuni
dade. A comunidade nem os deixa sair. O Judi
ciário está presente em quase todas as comuni
dades. Mas há o problema da falta do juiz. Sei
do problema do Acre. A Desembargadora Presi
dente disse que se abrem muitos concursos, mas
os candidatos não se apresentam porque, para
ganhar determinada importância, é preferível ficar
advogando uma ou outra causa e tirar-se o valor
necessário à própria subsistência, sem ser deslo
cado para uma Sena Madureira, Cruzeiro do Sul
etc. Então quero depor também no sentido de
que há situações em que os magistrados traba
lham excelentemente e a comunidade está satis
feitissima. Em Porto Alegre publicam-se casos
raros e extraordinários de, às vezes, um processo

demorar, mas temos nos tribunais processos que
findam em menos de seis meses, já com o julgado
em segundo grau. O problema é que, numa co
marca como Porto Alegre, há cerca de trezentos
mil processos para noventa juízes, e é evidente
que pode haver uma demanda maior de serviços,
e o Judiciário não tem condições de ampliar o
seu serviço. O juiz tem de cuidar dos processos
administrativos, que seriam dispensáveis, e dos
processos que realmente são jurisdicionais, em
número bem menor, mas que exigem um traba
lho muito maior. Então, milhares e milhares de
processos são julgados em todas as capitais mas
evidentemente - como dia antes - todo o esfor
ço do juiz não é suficiente, porque ainda não há
uma resposta completa à comunidade, principal
mente nas metrópoles. Quanto ao interior desas
sistido, realmente isso ocorre. Muitas comunida
des chegam ao tribunal desesperadas, pedindo
juiz, promotor, delegado. Acredito que grileiros,
numa área sem justiça, possam abusar. Então,
justamente isso depõe a favor da nossa propo
sição, isto é, que a função é essencial ao Estado.
Onde não há Justiça os grileirosparecem predo
minar. Mas ouvi,uma notícia no rádio, com gran
de satisfação: O Tribunal de Justiça do Pará havia
designado uma juiza, e eu me orgulhei dela essa
pessoa enfrentou um bandoleiro e o pôs na ca
deia. Uma mulher, deve ter levado, talvez, alguma
escolta policial, que enfrentou uma situação deli
cadíssima, com toda a coragem, com toda a bra
vura e toda a ponderação. No seu discurso, na
rádio, quando entrevistda, ela disse: "estamos
apenas cumprindo a lei." Para um cidadão que
age assim, a lei permite sua prisão, a sua prisão
devia ser decretada. Ela não agiu politicamente
e é um bandido, vamos botá-lo na cadeia, não.
da lei. O cidadão realmente estava cometendo

e continuava a cometer tropelias, conflitos,assas
sinatos, etc. Portanto, era caso de prisão preven
tiva. Ela decretou sua prisão e o colocou na ca
deia.Se houvesse mais juizes,juízes mais aprimo
rados, mais conscientizados, respondeeríamos a
toda essa demanda.

Mas, temos propostas avulsas, ainda, a apre
sentar. No Congresso de Recife foi apresentada
a proposta de que cada Comarca deve ter o seu
juíz,promotor, delegado, etc., cada município ele
ve ter uma Comarca e esta deve, ser provida.
Precisamos fazer muitos concursos, preparar os
juízes e mandá-los para o interior. Precisamos
de muitos recursos. Não será com essas verbas
que se vai fazer isso. Reconheço que os tribunais
podem dinamizar um pouco mais, pois se cons
cientizame sofrem mesmo a pressão das comuni
dades. Então, uma das respostas, eminente Rela
tor, é que cada município correspondesse a uma
Comarca ou uma zona eleitoral. Temos no Rio
Grande do Sul cento e cinqüenta e poucas Co
marcas, cento e cinqüenta e quatro, cento e cin
quenta e cinco Comarcas para duzentos, quase
trezentos municípios e vão ser criados mais muni
cípios ainda. São comunidades que deviam ter
o seu juiz,seu delegado. mas o Judiciário, mercê
de uma filosofia capitalista, não gosta de criar
Comarcas para não gastar, e só o faz se não
tiver,pelo menos naquela Comarca, trezentos pro
cessos. Ora, cem processos significaduas partes,
dez testemunhas multiplicadas por cem a se des
locarem a Comarcas distantes, gente que vai a
pé até, porque não tem condições. Defendemos
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que a Justiça chegue à comunidade. Nas metro
póles, o projeto trata exatamente da possibilidade
dos tribunais estabeleceram juizos conciliatórios,
porque as partes podem, às vezes, não conciliar
perante o advogado, o Ministério Público, o dele
gado, mas quando chegam ao juiz ainda há aque
le respeito pela posição dele, elas sabem que o
juiz não tem outro interesse a não ser o de admi
nistrar bem a justiça e procuram, realmente, con
ciliar-se e se conciliam. Os tribunais devem ter
possibilidade de estabelecer juizos conciliatórios,
juizados de instrução, juizes distritais. São Paulo,
já citado, deu o exemplo, instalando varas regio
nais. Já não cabiam naqueles fóruns centraliza
dos. Mas é preciso descentralizar ainda mais cada
bairro, cada comunidade oferecer o serviço judi
cial, o serviço essencial do Estado, para evitar
como falou o eminente Relator, que bandidos ali
fiquem, retomem à comunidade com desrespeito
à família da vítima, agredindo, continuando a
agredir a comunidade. Mas, temos, também, ou
tra proposição: os juizados de instrução, a fim
de que cada profissional exerça suas atividades.
O Juizado de Instrução seria: um juiz, um promo
tor, um defensor e uma autoridade policia).Quan
do se fala em Juizado de Instrução pensa-se em
França, ou seja, o juiz fazer diligência policial. Não,
não é isso o que propomos, mas um Juizado
de Instrução em que o juiz recebe a noticia-crime,
passa ao promotor, que vê, realmente, se é caso
de crime. Imediatamente as testemunhas são
apresentadas ao juiz com o advogado presente,
o Ministério Público. Colhe-se a prova ainda no
momento real, em que as partes, as testemunhas
não pensarem sequer em mentir, não se deixaram
enganar, às vezes, até de boa-fé, construindo seus
testemunhos, como fala Françõís Gorff.Não, esse
Juizado de Instrução devia estar ali presente. A
autoridade policial fará as investigações, conti
nuará nas indagações; a Polícia Judiciária fará
a prova técnica, quer dizer, ela vai exercer sua
função policial e não a de juiz, fazendo uma prova
que, queiramos ou não, fará com que o inquérito
não seja bem visto no foro judicial. Por que? Por
que não se acredita. Aparecem aquelas denúncias
de violência. E violências há. Então, fica o juiz
pensando: nesse caso, houve violência ou não?
Tribunal do Júri, economia popular, essa partici
pação é muito bonita, eu diria, defendida ardoro
samente - eu tenho um irmão que trabalha no
Júri e defende: não vamos terminar com o júri,
pelo amor de Deus. É muito bonito o júri, mas,
realmente, a ser mantido teria de ser modificado.
A participação do juiz popular teria de ser modifi
cada. Primeiro, porque o júri não evoluiu, depois
da Magna Carta. O julgamento por seus pares,
que estava na Magna Carta, era o de excluir o
juiz da Coroa, mas não se excluiu o absolutismo
da época. Vimos condenada, em Carazinho, por
crime de aborto, uma senhora que sequer grávida
estava. E o tribunal teve de mandar a novo Júri;
e se esse Júri a condena de novo? Ficará por
isso mesmo. Eu conheço um caso em que um
homem deu sete tiros nas costas de um cidadão
com dois revólveres, e disse que estava parado
com os dois revólveres, quando a vítima veio e
quis agredí-Io, ele se coçou. Mas, só que esses
tiros foram nas costas, o criminoso foi absolvido
por legítima defesa. Então, há casos horrendos.
Há que haver alguma mofificação. Já não falo
de São Paulo, mas de Nova Iguaçu, quantos homi-

cídios aguardando julgamento Porto Alegre já es
tá ficando difícil, já se pensa em estabelecer Tribu
nais de Júri nas varas regionais. Quer dizer, isso
é delegação de Justiça. Não se julga ou quando
se vai julgar, já prescreveu o prazo. Matéria crimi
nal, é doloroso dizer, há realmente um descalabro
na falta de uma resposta das instituições organi
zadas - sociologicamente não sabemos a res
posta que tem que se dar - é evidente que pela
Lei de Linche, ou qualquer outra. Sobre os gastos
judiciais - às pressas não troxemos hoje, mas
podemos fazer esse levantamento - podemos
dizer que a média dos gastos do Governo Federal
com todo o Judiciário federal não ultrapassa a
0,5%, tem ficado em tomo de 0,45%,0,47%, etc..
Quer dizer, toda organização, toda a Justiça Tra
balhista, federal, Supremo, etc., não chega a 0,5%
e nos estados a 1,5%, no máximo, às vezes chega
até a 2%, conforme o Presidente do Tribunal ou
o Governador consiga mais verbas para construir
um ou outro foro.

Era o que tinha a dizer, dentro do tempo que
me foi dado.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem a
palavra o Constituinte Paes Landim, primeiro ins
crito para argüir o eminente expositor. S. Ex' dis
porá de quatro minutos.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr.
Presidente, Sr. Relator, ilustre expositor, Presiden
te do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, De
sembargador Luiz Vicente Cerníchíaro, Srs. De
sembargadores aqui presentes, Sr. José LuizCle
rot, Ministro do Superior Tribunal Militar, parabe
nizo o ilustre expositor que disse, citando a frase
de Voight, que o jurista, sobretudo o juiz, precisa
ter experiência e não só lógica. S. Ex' tem as
duas coisas, aliás, da tradição, da velha escola
gaúcha da honestidade jurídica dos bons juízês
do Rio Grande do Sul.

Recebi, como todos os colegas, poucos minu
tos antes desta audiência pública, as sugestões
de normas constitucionais enviadas pela Associa
ção dos Magistrados Brasileiros. Algumas são po
lêmicas e merecem reflexão mais apurada.

Sem propriamente questionar o ilustre expo
sitor, chamaria a atenção para o fato de que o
eminente Relator Plínio de Arruda Sampaio tem
o belo dom de, na sua intervenção, conseguir
arrancar do conferencista aquilo que já estava
no pensamento dos seus colegas. S. Ex' real
mente é um grande Parlamentar e tem muita ex
periência. Sua intervenção, de certa maneira,
preencheu alguns claros da exposição do ilustre
Presidente da Associação dos Magistrados Brasi
leiros.

Reportando-me rapidamente ao projeto, diria
que, pelo menos quanto às teses a respeito do
Poder Judiciário, na sua grande maioria, há certa
tendência - é o que sinto, salvo engano - da
nossa Subcomissão e do próprio Presidente a
respeito da Corte Constitucional.

Sinto que o projeto da Associação dos Magis
trados Brasileiros traz uma maneira de conciliação
muito interessante. Ele sugere que no Supremo
Tribunal Federal seja criada uma associação
constitucional - para operar a jurisdição constitu
cional - com juízes eleitos pelo Congresso Na
cional. Não estou dizendo que concordo com essa
forma, mas, de certa maneira, é uma contribuição
inovadora dos debates que surgirão aqui a res-

peito do papel do Supremo Tribunal Federal e
a subseqüente criação ou não da Corte Consti
tucional.

Na página 9 há sugestões a respeito de acumu
lação de cargos de Magistrado. Na Constituição
já existe uma norma geral, que acredito será con
firmada, proibindo acumulação, exceto no ma
gistério.

Os outros dois itens - participação em política
partidária e participação em custas e emolumen
tos - deveriam ser remetidos para a legislação
ordinária.

Outro aspecto interessante é a sugestão da ex
clusão do Conselho Nacional de Magistratura, di
zendo que, no caso dos juizes federais, o próprio
Supremo Tribunal Federal estabelecerá o Esta
tuto da Justiça, remetendo, respeitando o prin
cípio federativo, aos Tribunais de Justiça dos Esta
dos e da Justiça Estadual. Esse aspecto para
ce-rne muito importante. Foi Citada, inclusive, a
experiência alemã.

Outro aspecto é o da autonomia financeira, as
sunto ontem posto com muita ênfase na audiên
cia pública do Ministério Público. Esse realmente
é um ponto muito polêmico. Sempre há refe
rência ao exemplo da Costa Rica, país de dimen
são muito menor, em que o controle por parte
de todos os Poderes é muito mais fácil.

Acho que se deveria estudar um mecanismo
de controle mútuo de todos os poderes a respeito
de gastos financeiros e orçamento. Este é um
ponto que realmente merece a nossa reflexão,
mas que não vem ao caso, no momento.

Gostaria de relatar um fato interessante ocor
rido quando eu era Procurador-Geral do IBC. Fui
a um congresso no México e pude verificar que
o representante de Costa Rica era o Procurador
da República. Fiquei impressionado porque ele
mostrou sua autorização para sair do país. A mi
nha era dada pelo Ministro da Indústria e Comér
cio, enquanto ele era autorizado pelo Presidente
da República, que estabelecia que ele receberia
- não me lembro agora qual é a moeda de Costa
Rica - certa importância por conta da viagem.
Quer dizer, vemos que esse é um país que tem
controle muito rígido, talvez por ser menor, e em
que o Presidente da República acompanha deta
lhe por detalhe. Não sei se esse seria um bom
exemplo, quando estamos a alardear a proble
mática da autonomia financeira do Poder Judi
ciário e do Ministério Público.

O nosso querido Relator tem mostrado a sua
preocupação de levar a Justiça ao povo. Trouxe

.S. Ex' uma resposta interessante a respeito do
aspecto sociológico do problema, que é muito
grave. Isso me faz lembrar um professor, pesqui
sador e antropólogo americano que esteve no
Brasil,em São Paulo, durante dois anos, professor
em Otawa, no Canadá, que passou dois anos pes
quisando a instituição do Juiz de Paz no Brasil
e certas decisões tomadas na pequena comuni
dade, que não eram sequer levadas ao conheci
mento do Judiciário, por descrença nesse Poder,
por pobreza, por ignorância enfim. Ele resolveu
mergulhar profundamente no estudo da Institui
ção do Juiz de Paz, criada na época do Império.
Achou-a fantástica e ficou espantado ao verificar
que o único trabalho sobre o assunto fora escrito
há cinqüênta anos por Oliveira Viana, que ele
havia estudado. Esse é um problema sociológico
em que nós, juristas, infelizmente não nos aden-
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tramos. Fico feliz ao ver que em nossa Subco
missão há um Relator do porte do Constituinte
Plíniode ArrudaSampaio, de quem se pode, even
tuaImente, discordar, figura excepcional. Sinto
me feliz também por vê-lo preocupado em levar
a Justiça ao povo.

Para encerrar, menciono, como contribuição,
o artigo que o Ministro Hélio Borges publicou,
na semana passada, em O Globo, que me leva
a reflexão interessante. Ele diz que em alguns
países importantes, como é o caso dos Estados
Unidos e algumas nações democráticas do Oci
dente, há Justiça eletiva,que, no entanto, é rápida
e leva a decisões imediatas, o que lhe dá credibi
lidade junto à opinião pública. "No Brasil - diz
ele - há, talvez, o melhor sistema de recruta
mento de juízes do mundo, o sistema do mérito"
- há grandes juízes, como o pai do Constituinte
Plíniode Arruda Sampaio, e os demais aqui pre
sentes - , no entanto, a justiça brasileira é amar
rada". Este é um aspecto realmente muito impor
tante, que merece a nossa atenção.

Nãb sei até que ponto aquela velha batalha
de alguns juristas paulistas, da descentralização
do processo ou de reflexão, - quem sabe? 
ajudaria a agilizara realizaçãoda Justiça em nosso
Pais.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem a
palavra o eminente expositor.

O SR. MILTON DOS SANTOS MARTINS 
Agradeço ao eminente Constituinte a oportuni
dade que me concede de discorrer um pouco
mais sobre essas matérias, especialmente sobre
a Corte Constitucional. Foi, dentro daquelas pro
posições aprovadas pela Magistratura, estabele
cido que se devia dar ênfase à matéria constitu
cional e, ao mesmo tempo, não se queria mais
um tribunal intermediário. Então, a Magistratura
deSão Paulo, especialmente os colegas que esta
vam colaborando na redação, o Desembargador
Odilio Porto, o Dr. Junqueira, Vice-Presidente da
AMB e que está aqui presente, e outros colegas
que também participaram, encontraram a solu
ção - já havia o exemplo da Alemanha e de
outros países - segundo a qual nos tribunais
haja a participação de eminentes juristas, especia
listas em Direito Constitucional e políticos que
tiveram maior vivência dos problemas constitu
cionais e que poderiam levar essa experiência pa
ra os tribunais, visto que estamos pleiteando tam
bém que o SupremoTribunal Federal tenha maior
dos integrantes da justiça de carreira, dos magis
trados de carreira. Então, queríamos somar essas
experiências todas, a de um juiz de carreira, que
vem desde as primeiras entrâncias convivendo
com uma política municipal, depois estadual e
finalmente federal, com a dos políticos que real
mente vivem também o Direito Constitucional.
Assim, a idéia pareceu-nos muito boa. Por isso,
compõem a Grande Comissão de Redação da
AMB representam justiças especializadas e todos
os estados praticamente, os que quiseram parti
cipar. Desse modo, a idéia floresceu e, natural
mente, foi discutida e debatida, como aconteceu
entre n6s, por exemplo, com a implantação do
Juizado de Pequenas Causas. Esse Juizado n6s
o fizemos funcionar a começar pelo Rio Grande
do Sul, depois Santa Catarina. Assim, foi-se es
praiando pelo Brasil afora, antes mesmo da lei,

de forma simplificada. E aquela satisfação, a que
se referiu o eminente Relator, n6s a pudemos
sentir nas partes que diziam: "agora, temos justi
ça" - porque saíam dalicom o seu conflitoresol
vido.Recordo-me até de um mediador que, quan
do as partes chegaram discutindo, disse: "Se que
rem brigar, vamos à Delegacia de Polícia. Aqui
é para conciliar". Realmente, as partes não s6
compuseram o seu litígio, como também saíram
dali de bem, cumprimentando-se, em paz. Esta
beleceu-se não só o fim do litígio, como também
a paz na comunidade. Por isso é que defendemos
o Juizado de Pequenas Causas, com formas mais
simplificadas, inclusive, pois atualmente ocorre
dificuldadequanto à execução. Se uma parte, não
convencida, resolve não realizara prestação a que
foi condenada, terá que haver ação na justiça Co
mum, em execução ordinária. E, em matéria de
execução - ISSO é problema instrumental, de pro
cesso civil, - é uma tragédia. Basta visitar-se
um depósito judicial de coisas apreendidas. Vi
camisas de seda apodrecendo, automóveis que
já não eram mais automóveis. Por quê? Porque
o processo civil, Data Venia, não permite uma
solução rápida quanto ao destino dos bens
apreendidos. É necessário aguardar, a ouvida par
te contrária, debater, julgar, etc. Só depois é que
se vai pensar em vender o bem apreendido, quan
do ele as mais das vezes já não vale mais nada:
por exemplo, televisores preto-e-branco, que já
perderam o valor, etc.

Mas começamos com a Constituição. Espera
mos, depois, que o Congresso melhore também
o instrumental de trabalho dos juízes. Nossa opo
sição ao Conselho Nacional da Magistratura, co
mo à Loman, é porque representaram um arbítrio.
Disse, há pouco, que a Emenda N° 7, de 7 de
abril de 1977, nada resolveu para o Judiciário.
a Loman (só o) prejudicou. A Lei Orgânica da
Magistratura Nacional, evidentemente, foi puni
tiva.Criou na magistratura uma concepção: "Será
que sou safado? Por que querem punir-me? Mas
que será que estou fazendo?" Então, se há alguém
no seio da magistratura que realmente merece
uma punição, não passa de meia dúzia, numa
comunidade muito grande. Perguntaram-me, co
mo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral,qual
a única forma de se evitara fraude eleitoral.Disse
que era sujar o dedo do eleitor com tinta indelével
quando fosse votar. Dessa forma ninguém votaria
duas vezes.Masvamos sujar o dedo de 60 milhões
de brasileiros por causa de cem, duzentos, trezen
tos, talvez alguns milhares de eleitores desones
tos? Quer dizer,há maneiras de se reagir à fraude,
que às vezes pode não ser a mais adequada. O
Conselho Nacional da Magistratura e a Loman
não parecem ser os meios mais adequados, pois
foram frutos desse arbítrio - permanecem em
vigor até hoje. Falou-se em remoção do entulho
autoritário - mas a Loman permanece em vigor
até hoje. Aliás, também o Congresso Nacional,
até agora, não teve restabelecidas as suas prerro
gativas. Na época em que poderia fazê-lo, houve
também dificuldades. Para tanto na verdade, que
remos um Judiciário e um Congresso valorizados,
com suas prerrogativas. Gostaríamos de ter todos
os Poderes valorizados dentro das suas próprias
funções. Com relação ao Judiciário, o Conselho
Nacional de Magistratura é inadequado. Ninguém
sonhece melhor um juizdo Paraná que o Tribunal
do Paraná; ninguém conhece melhor um juiz de
Alagoas que o Tribunal daquele Estado. Agora,

o controle financeiro, que deve haver no Poder
Judiciário, deve começar pelo primeiro, que é o
legal, o constitucional. Por isso, propomos aque
las formas. Primeiro: o Judiciário pode fixar os
vencimentos dos seus juízes, desembargadores,
etc. Inclusive, vai sentir a responsabilidade disso.
Não vaidepois dizer:"Estou ganhando bem, estou
ganhando mal por culpa do Legislativo, do Execu
tivo".Agora, deve-se colocar limites - um míni
mo e um máximo. Vai fazer o seu orçamento,
colocando-se limites de 30% para a construção
de fóruns e aparelhamento do Judiciário. Não
temos sequer estenotipia. Falou-se da Justiça. o
eminente Constituinte falou da Justiça americana,
que é bem dotada, tem estenotipia. Há 150 anos,
Bentham, no direito da prova, falava que estra
nhava que o Judiciário não tivesse serviço de ta
quigrafia, de estenografia. Esses serviços come
çam a entrar no Tribunal de Justiça. Isso acontece
um pouco proque - reconheço - precisamos
conscientizar o juiz, mas também precisamos de
ajuda do Legislativo, de leis que obriguem os ma
gistrados a se modernizarem, atualizarem-se e po
nham limites à atuação. do Judiciário.

Mas o limite principal e maior deve ser a lei
a Constituição. Evidente que um cidadão pode
denunciar qualquer caso de corrupção à Correge
doria, ao Conselho da Magistratura, etc. Agora
uma coisa é o arrazoado, outra coisa é a realidade
dos fatos. Recebi um arrazoado, numa questão
cível,uma vez,que dizia. "Masque injustiçaestá-se
a cometer"! Cheguei lá na hora do julgamento
- eu era vogal. Não era nada do que estava
expresso no arrazoado do advogado. O advogado
exagerou. Vi uma notícia no jomal, esses dias,
sobre um processo que julgamos, onde se dizia
que uma criança foi recolhida à FEBEM porque
defendeu a mãe. Asituação não era essa. A crian
ça apedrejou a casa do vizinho. Quando o vizinho
foi reclamar, a mãe e o irmão da mãe saíram
de porrete e mataram o cidadão a porretadas.
Então, no jornal, lê-se uma coisa; na realidade
dos fatos, muito diferente.Umjuiznão pode julgar
pelo que vem no jomal, mas pela realidade dos
fatos. Temos que dar instrumentos ao Judiciário.
Juízes, eleitos são uma solução, mas, curiosa
mente, só se escolhem para esse meio os juízes
de primeiro grau, porque, quando se chega aos
tribunais, tanto na União Soviética, como nos Es
tados Unidos, seus membros são eleitos por ou
tros órgãos políticos - no caso;-o Soviete Supre
mo e o Congresso Nacional, respectivamente, ou,
então, escolhidos pelo Presidente da República,
com aprovação do Senado. Mas vejo que o meu
tempo está esgotado.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Pessoal
mente estou tão deslumbrado com a sua exposi
ção, que fiquei realmente deveras constrangido
em lembrar que temos de nos cingir ao decidido
pela Comissão referente ao tempo dos oradores,
até por que temos ainda o Dr. Reginald Felker,
que fará também uma exposição, representando
os advogados trabalhistas. Passo a palavra ao Sr.
Constituinte IvoMainardi.

O SR. CONSlTIUlNTE IVO MAINARDI - Sr.
Presidente, Sr. Relator,membros da Mesa, Exmo.
Sr. Desembargador MiltonSantos Martins,dignís
simo Presidente do Tribunal Eleitoraldo RioGran
de do Sul e Presidente da Associação dos Magis
trados Brasileiros, Srs. Desembargadores, cole-
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gas promotores, Srs. Constituintes, depois de ou
vir essa brilhante exposição, essa verdadeira aula,
tenho três perguntas a formular a V. Ex", Sr. De
sembargador. Temos a Justiça do Trabalho, a
Justiça Militar, a Justiça Eleitoral. A Associação
dos Magistrados brasileiros discutiu e examinou
a possibilidade da criação da Justiça Agrária para
desafogar nossos tribunais? Se examinou e che
gou à conclusão da sua não-criação, gostaríamos
de ouvir os motivos disso. Segunda pergunta: V.
Ex" acha correto e justo que, para se produzir
a prova necessária à condenação err- juízo, o Mi
nistério Público não disponha de mínima estru
tura, enquanto o Estado mantém todo um orga
nismo estatal, a polícia, para instruir o inquérito
policial, que não serve, por si só, para justificar
uma condenação? Esse inquérito policial deveria
desaparecer, mudar, ser modificado? A terceira
e última pergunta - para que V.Ex"tenha tempo
para responder - eu a englobo em uma grande
indagação: entende a Associação dos Magistra
dos brasileiros que, com essa proposta constitu
cional que aqui está, poderíamos resolver o pro
blema da Justiça brasileira? Ou precisaríamos,
além dela, também modificar o Código Penal,
o Código de Processo Penal, o Código de Pro
cesso Civil, a CLT e tantos outros códigos? On
tem, quase à meia-noite, aqui, na Subcomissão,
o douto representante do Ministério Público trou
xe-nos um dado de estarrecer: se acontecesse
um milagre na Capital paulista e houvesse uma
interrupção no cometimento de crimes, levaría
mos dezenove anos e oito meses para julgar os
processos da competência do Tribunal do Júri.
E V. Ex" sabe, tanto quanto eu, que em Porto
Alegre, se não me engano, no ano passado ou
retrasado, lemos nos jornais que a nossa Justiça
recebeu 20 (vinte mil) inquéritos de crimes de
trânsito já prescritos. Então, esse pai ou essa mãe,
que viram seu filho morrer num acidente de auto
móvel, em Porto Alegre, ou em um homicídio,
em São Paulo, terão que esperar 19 (dezenove)
anos para ver o julgamento do assassino do seu
filho, ou vê-lo solto por estar prescrito o crime?
Esse homem e essa mulher já não deixam de
acreditar somente na Justiça, mas também em
Deus? É esta a pergunta que formulo a V. Ex"
Nossa proposta resolve? O povo brasileiro está
esperando alguma coisa na nova Constituição,
da Assembléia Nacional Constituinte. E V. Ex",
Sr. Desembargador, tem a grande responsabi
lidade, hoje, de estar aqui, representando a Justiça
brasileira e nos dizer se é este o caminho ou
se outros teremos que percorrer para resolver o
problema da nossa justiça.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo
a palavra ao Sr. Desembargador Milton Soares
Martins.

O SR. MILTON SANTOS MARTINS - Agra
deço também a intervenção ao Sr. Constituinte
IvoMainardi, do Rio Grande do Sul, nosso conter
râneo, que nos dá a possibilidade de esclarecer
também outros aspectos. Por que não a Justiça
Agrária se a AMBe os juízes, em geral, já discu
tiram isso? Realmente a matéria foi discutida, em
primeiro lugar, pela magistratura federal. Os juízes
federais foram os primeiros a discutir o assunto.
Já tínhamos feito pronunciamento também, aler
tando que a culpa de não sair a reforma agrária
- inclusive dissemos isso no nosso discurso de

posse - não pode ser evidentemente atribuída
ao Judiciário e, muito menos, à falta de uma Jus
tiça Agrária. Pensou-se aqui, não só em termos
patrimoniais, em se manter uma vara em cada
comuna. Uma Justiça Agrária, na verdade, para
ser eficiente, tem que manter pelo menos uma
vara em cada município de todo o País, onde
estivesse ocorrendo reforma agrária. Mas para
quê? Para julgar cinco ou seis processos? É evi
dente que não é só por isso, mas porque também
o que se criaria seriam apenas os Tribunais Agrá
rios e não uma vara agrária. Isso seria impossível.
Criarem-se varas agrárias em São Paulo, Porto
Alegre, Recife, Cuiabá, etc., não resolveria o pro
blema, porque aquele que necessita de maior as
sistência do direito é o que tem dificuldade de
se locomover, de Benjamin Constant para Ma
naus, de Floriano para Teresina, por exemplo,
para defender os seus direitos agrários. Daí, pois
é difícil dizer que se resolveu a questão agrária,
ou pelo menos da Justiça Agrária, apenas com
a criação de tribunais. Parece-me que o Judiciário
foi dividido até demais. Respeitamos as especiali
zações, a vontade da magistratura nacional, mas
chega de dividir! Evidentemente, muitas divisões
poderiam tem sido supridas pelo estabelecimento
de varas, câmaras e órgãos especiahzados dentro
da Justiça, porque o juiz nomeado iria exercer
as funções de Juiz Federal, Eleitoral, que é federal
também, de juiz do trabalho caso não havendo
juntas de conciliação e julgamento, de juízo cível,
do crime, do júri, etc. O juíz fica com especia
lização total, generalista. Então, pareceu-nos que
seriam meras criações de cargos. Se o Executivo
pretendia, com isso, um tribunal mais dócil, estava
enganado. Quando se criou a Justiça Federal pen
sando que os juízes federais iriam favorecer a
União, cometeu-se um engano, porque aqueles
cidadãos nomeados, sentindo as responsabilida
des de julgadores, aplicaram a lei. Quando afasta
ram do julgamento da Justiça Comum os atos
de arbítrio e o deslocaram para a Justiça Militar,
enganaram-se também, porque os tribunais mili
tares reagiram o quanto puderam. Daí, tiveram
que afastar a questão totalmente do Judiciário:
sobre matéria decidida com base em ato institu
cional, ninguém discute mais. Assim, só tirando
o Judiciário fora. Não'adianta criar uma Justiça,
pensando que essa vai favorecer a União na apli
cação de sua reforma agrária. Ela vai aplicar a
lei.Agora, se a lei diz que o cidadão pode discutir
se sua propriedade é ou não inaproveitada, ele
pode mostrar que a está aproveitando, que não
é ociosa. Se o legislador quer implantar a reforma
agrária, seja de terra produtiva ou improdutiva,
ou de qualquer terra, então deve tirar da lei o
direito de a parte ingressar em juízo no caso. O
inquérito policial é forma inquisitiva, é a coisa
mais antiga que pode existir, é medieval. O prin
cípio inquisitivo dá à autoridade o direito de ouvir
quem queira, como se vê naqueles filmes da Idade
Média. O cidadão diz: esta é uma testemunha
que viu. Esta eu não vou ouvir. Eu vou ouvir o
reverendo "X", vou ouvir o comerciante "Y". Ah,
mas eu tenho uma testemunha. Eu não vou ouvir.
A autoridade era representante do rei, era a sua
vontade; portanto sua vontade era quase igual
à do rei. Só com a Revolução Francesa, houve
a grande evolução, que foi o princípio dispositivo.
Quer dizer, o processo é coisa das partes Sache
partein.Então, o juiz fica como mero espectador.
O autor e réu, o Ministério Público e a defesa

ficam-se digladiando, esbofeteando-se juridica
mente, no processo. O juiz é mero espectador.
Hoje chegamos à moderna evolução processual.
Diz-se que estamos realmente numa fase partícl
pativa, onde o processo é dirigido por um juiz.
Calamandrei já se referia ao princípio da autori
dade. Mas não é o princípio da autoridade. Hoje
o juiz que dirige o processo, não é representante
do rei: é o representante da lei. Quer dizer, hoje
o juiz tem que prestar justiça, buscar a verdade
substancial para uma boa prestação jurisdicional.
Ele não fica adstrito às provas trazidas aos autos.
Os Códigos de Processo Penal e Civil já abriram
condições de o juiz - só que o juiz não se cons
cientizou disso ainda - buscar a prova para esta
belecer a realidade substancial. No inquérito poli
ciai, não. A acusação e a defesa aí não intervêm.
Ele é obra do delegado - delegado bom, bom
trabalho; delegado ruim, mau trabalho. Já tive
delegados excelentes. Aliás,nem eram delegados,
eram inspetores excelentes. Nesses inquéritos, o
Judiciário confiava. Mas tive um caso de estupro,
em que decretei uma prisão preventiva. Depois,
fiquei horrorizado, porque o que havia nos autos
era tudo invenção de outro inspetor policial. Quer
dizer, nunca mais pude confiar nesse trabalho.
Agora, eu não posso estar a investigar em cada
processo se esse delegado é bom, se esse inspe
tor é bom. Isso ocorre, então, porque o processo
inquisitivo, o ínquêríto policial, autoritário, medie
val, possibilita isso. As vezes, até inconsciente
mente, uma autoridade, seja delegado seja pro
motor, seja juiz, desmanda-se, sem querer.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Desem
bargador, o tempo de V.Ex" está esgotado. Con
cedo a palavra ao Deputado Jairo Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO 
Sr. Presidente, demais Membros da Mesa, ilustre
expositor, prezados colegas Constituintes, senho
ras e senhores, trago algumas questões muito
objetivas que submeto a V. Ex" Primeiro: como
cidadão comum, do povo, pode ter o efetivo gozo
dos direitos essenciais da cidadania, direitos so
ciais, como à educação, à terra, à moradia? De
que modo pode exercitar-se a Justiça para asse
gurar esses direitos ao cidadão? Outra questáo
se refere um instituto jurídico, que confesso não
conhecer mas que foi ressaltado aqui por um
Senador baiano, Ruy Bacelar, em uma das suas
intervenções ou sugestões, ao projeto de Consti
tuição, ou seja, o mandado de injução, que seria
acionado na hipótese da existência de preceitos
programáticos da Constituição, consubstancia
dos em normas não auto-aplicáveis ou auto-exe
cutáveis, e então, para tomar efetivo o uso desses
direitos na inexistência de regulamentação, lan
çar-se-ia não desse rem édito, o mandado de in
junção. Como V. Ex" encara esse instituto, que
pode ser adotado como este ou com outro nome,
mas sempre como um instrumento a serviço do
cidadão, para exigir que algo se realize em defesa
e em seu favor na sociedade, na vida social. Outra
questão a que me quero referir é sobre a eficácia
das decisões do Poder Judiciário quanto à decla
ração ou decretação de inconstitucionalidade
dessa ou daquela norma legal. Desejo saber qual
o posicionamento da Assocração a respeito desse
problema, porque sabemos que existem outros
modelos, vigentes em outros países, que dão uma
certeza e segurança, nas relações jurídicas e so-
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cíaís, pela eficácia plena e geral que adquirem
ali essas decisões do Poder Judiciário, diferente
mente do modelo vigente em nosso País, que
só faz coisa julgada para aquele caso, objeto ou
o mencionar ainda mais um item: como encara
a Associação ou V. Ex' a possibilidade de se dar
acesso a mais outras determinadas cetegorias
profissionais aos tribunais? Talvez eu a situasse
no plano da Justiça dos Estados, dos Tribunais
de Justiças ou de Alçada. Porque um profissional
com o mesmo nível de formação, um bacharel
em Direito, um profissional de carreira, com pré
requeisitos quanto a tempo de serviço, não pode
ria também disputar a possibilidade ou oportu
nidade de ser nomeado para compor um desses
tribunais? Cito, como exemplo, o delegado de
polícia.Outros haverá, mas cito esse, para ilustrar.
Se um advogado, um membro do MinistérioPÚ
blico pode ter acesso a um tribunal, pergunto:
por que não um delegado de carreira, concur
sado, com "X" anos de atividade? E podemos
ter ilustres personalidades atuantes na vida deste
País, preenchendo esses requisitos com plena su
ficíêncía, que estão sendo marginalizados pela tra
dição. É o meu sentimento.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo
a palavra ao Desembargador Milton Santos Mar
tins, para a resposta em 4 (quatro) minutos.

O SR. MILTON SANTOS MARTINS - O cida
dão em gozo dos seus direitos essenciais real
mente tem a proteção do Estado. Agora, se não
é titular desses direitos, não é o Judiciário que
lhes poderá proporcionar. O que o Judiciário faz
hoje é aplicar uma interpretação mais progressiva.
Mudamos, inclusive, a expressão "dar a cada um
o que é seu" para "dar a cada um o que ele
tem' direito", o que ele precisa. Da Constituição
consta: "vida, trabalho, educação, etc.", mas não
propiciou os meios. Se o cidadão entrasse em
juízo - eu pelo menos decidiria assim - man
daria o Estado dar-lhe alimentação e educação
ou possibilitar a educação, criação, saúde etc. Mas
qual é a doutrina e a jurisprudência dominante?
O Judiciário não pode decidir matéria obrigando
o Estado a dar essa prestação, porque é matéria
de ordem executiva e não jurisdicional. Há muitas
situações que o Judiciário gostaria de atender
e preservar direitos fundamentais não reconhe
cidos, que o cidadão realmente não tem. Os direi
tos personalísticos o Judiciário tem que dar. Há,
todavia, uma mentalidade patrimonialista a domi
nar a doutrina jurisprudencial do País, graças a
certas leis, como havia a lei - excluindo o Judi
ciário das questões políticas - que criou o ato
discricionário, o ato de conveniência. O ato admi
nistrativo todo é de conveniência - assim há
também legitimidade para propor a ação: é pre
ciso haver interesse patrimonial. O cidadão entra
com uma ação contra o Estado porque está lan
çando degetos num rio. Toda a jurisprudência
diz: "não, esse dano ecol6gico não interessa ao
cidadão porque o rio não passa pela propriedade
dele". Foi defendido por advogado do Ministério
Público etc., fiquei sozinho na Câmara, vencido.
Mas ele não está defendendo a propriedade dele,
está defendendo o rio que é de todos inclusive
dele, porque ele pescava, lavava o autom6vel, ba
nhava-se etc. e não pode mais. O rio é comum
de todos. A legislação limitou a legitimidade das

SOCiedades em defesa do meio ambiente, quando
acho que não deveria haver limites.

Omissão. Ha certos preconceitos estabeleci
dos, inclusive normas programáticas da Consti
tuição. Já sabemos que a doutrínaestabelece que
a norma programática já deve valer. Não se pode
ircontra ela. Mas,se uma omissão ofende o direito
da parte ou não dá o tratamento devido àquele
direito, o Estado se omite. Acho que caberia essa
proteção.

Eficácia da inconstitucionalidade. Coisa julgada
no particular. Achamos absurdo, realmente. Se
um cidadão já fui prejudicado, já se v;u que a
lei é inconstitucional, por que todos os outros
têm que assoberbar o Judiciário com a mesma
ação? Por que já não se dá essa eficácia plena?
Esta lei é inconstitucional, não pode ser. Aliás,
defendemos antes a ação chamada ação direta
de inconstitucionalidade im:lusiveao cidadão, an
tes de sofrer o dano. Por que esperar o cidadão
sofrer os danos efeitos da leipara só depois entrar
em juízo, se se sabe que a lei vai atingi-lo, vai
prejudicá-lo?

Acesso a categorias profissionais como aos tri
bunais. Os Tribunais de Justiça eram de nomea
ções do rei. Depois, com a evolução, sentindo-se
a necessidade de juntar ao juiz profissional, que
poderia ser muito profissional e pouco político,
abriu-se possibilidade - diz-se "sangue novo"
- de parncípaçêodo MinistérioPúblico e advoga
dos, defendido por Pedro Lesse, toda a doutrina
assim estabeleceu. Entendemos que era desne
cessária essa participação. Mas a magistratura na
cional não é radical: transigiu, acolhe a partici
pação, mas não com esse engôdo de que se
trata de "sangue novo", porque outras corpora
ções não têm o "sangue novo" de outras catego
rias profissionais, somente os tribunais é que tra
zem esse "sangue novo". Nós mesmos, na nossa
proposta, trouxemos essa abertura para a partici
pação, mais partícípaçêo política de juristas no
Supremo Tribunal. E evidente que ao se abrir
cada vez mais a participação de todas as catego
rias,o tribunal deixa de ser um tribunal profissional
e se pode transformar em tribunal de categorias.
Há colaboração dos profissionais de Direito,àque
les que trabalham diretamente com o processo,
caso do Ministério Público e advogados. Esses
ainda têm vivência - não a vivência do juiz, mas
têm vivência. Eu já fiz júri como advogado 
cinco anos de advocacia - e vi que presidir o
júri comojuiz é bem diferente. Fizaudiência como
advogado, só não experimentei as funções do
MinistérioPúblico, mas acredito que são bem é1ife
rentes, bem árduas também. Falo por experiência
pr6pria. Então, não é de um momento para outro
que vamos transformar todos em juiz, ainda mais
em juiz de Tribunais Superiores.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o eminente Constituinte Farabulini Júnior.

O SR. CONSmUlNTE FARABUUNl JÚNIOR
- Sr. Presidente da Subcomissão, ilustre Sr. De
sembargador - que está nesta Casa prestando
relevantes serviços à Constituinte, porque elucida,
traz matéria nova - devo dizer poucas palavras
sobre aqueles que hão de defender aqui a inde
pendência do Poder Judiciário. É questão fechada
como se vai processar essa independência. Va
mos examinar a melhor forma, o melhor caminho
para emprestar independência ao Poder .Judlciá-

rio. Assim como também pretendemos no siste
ma presidencialista examinar as prerrogativas pa
ra o Poder Legislativo e eliminar a exacerbação
de< Poder Judiciário, o poder absoluto do rei. Mas
estou muito satisfeito com aquilo que V.Ex" disse,
arguido por ilustres Constituintes, destacadamen
te por este Relator, o nosso Plínio,como dizemos
aql.1i.

f1as me preocupa, Sr. Desembargador, o pro
ble.na da Justiça Federal. Venho lá de São Paulo,
terra onde se encontram as fábricas, onde está
a grande massa previdenciária, onde está o gran
de empresariado sonegador do tributo previden
ciário. Defendo os aposentados, defendo o Erário.
A Justiça Federal, pelo menos no meu Estado,
é silenciosa, demorada, quase que não dá para
contar com ela. Estão, já na prescrição, bilhões
e bilhões em cruzados, para, assim, esvaziar mais
o cofre da Previdência Social. Os sonegadores
campeiam em São Paulo e sabem perfeitamente
que o melhor caminho é a Justiça Federal. Aí,
como cheguei um pouco mais tarde - não sei
se V. Ex' já se referiu à matéria, peço desculpas
por isso, mas gostaria de ouvir - apresentei já
no tempo, para que o Congresso Nacional deci
disse, emenda constitucional criando a Segunda
Instância nos Estados membros da Federação
para a Justiça Federal-Aqui, no Tribunal Federal
de Recursos, está levando um ano só para distri·
buir ao Relator. Imaginem um ano para distribuir
ao Relator matéria de tal relevância. Há casos na
Justiça Federal de São Paulo em que, para que
dêem uma sentença, seja ela qual for, está levando
10 anos. Dez.anos para uma sentença. Aí é que
eu fico preocupado. Era somente isto que eu que
ria colocar: que V.Ex',em poucos minutos, disses
se à Casa o que pensa. E mais um ponto: V.
Ex' se referiu agora à investidura para a alta função
de Ministro do Supremo Tribunal Federal, como
vê V. Ex' a investidura da mais alta função, de
Ministrodo Supremo Federal. E a Justiça federal,
propriamente dita? Gostaria de questionar isso
neste momento.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo
a palavra ao Sr. Desembargador Milton dos San
tos Martins.

O SR. MILTON DOS SANTOS MARTINS 
O problema realmente é único, é a base fínan
ceira. Quando foi criada a Justiça Federal, pensa
va-se solver os trabalhos devidos à União. Os jui
zes estaduais estavam fazendo o máximo de esfor
ço, realmente assoberbados. Na Vara, posso dar
um exemplo da minha experiência própria, de
Porto Alegre. Havia execuções do Município, do
Estado e da União. No Estado, pouco ajuizado,
porque esperava que o contribuinte aparecesse
lá para pagar. O Munidpio ajuizava mais. A União,
assoberbada de execuções, principalmente da
União Federal. Criou-se a Justiça Federal, mas
aconteceu o que eu disse no início: os cidadãos
nomeados juízes federais eram excelentes juristas,
mas não tinham nenhuma experiência judicante
Os cartórios, atendidos por oficiais de justiça e
escrivães, também recém nomeados, não tinham
nenhuma experiência cartorária. Cometeu-se o
erro de transferir todos os processos, logo, à Jus
tiça Federal. Ao invés de deixar a Justiça Federal
iniciar com os processos novos, mandaram os
processos antigos. Então aconteceu, quatro anos
depois, de eu receber, na Vara da Fazenda, um
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Mandado de Segurança - a tramitação tem que
ser de 30 dias. Estava pronto para ser julgado,
mas estava lá a Justiça Federal, que pedia a com
petência, e foi para lá. Voltou porque houve uma
interpretação do Tribunal Federal de Recursos
dizendo que a competência não era bem assim,
que a justiça comum podia continuar julgando
aqueles casos. Então, voltou a mim, novamente
vacilou a jurisprudência, e disse: não, é.do juiz
federal mesmo. Eu devolvi o processo, não che
guei a julgá-lo. O processo estava pronto para
ser julgado. Os colegas recém-nomeados recebe
ram centenas, milhares de processos, mas não
tinham experiência nem condições, por mais bri
as. Portanto, a Justiça Federal nasceu com esse
vicio de origem. Somente agora é que come
çaram a fazer os concursos, dá-se maior expe
riência, como praticando em varas talvez menos
penosas, e podem melhorar, mas ainda está fal
tando. No Rio Grande do Sul passaram-se anos,
nas outras circunscrições também, sem serem
criadas novas Varas. Agora vai ser criada uma
Vara da Justiça Federal lá em Rio Grande. É o
primeiro caso de ínteriorízaçâo, que eu sei, do
País. É na cidade de Rio Grande, Comarca de
Rio Grande. Falei com o juiz de Rio Grande e,
realmente, a justiça comum também está aten
dendo muitos processos. Então, o problema é
de aparelhamento judiciário, de mais concursos,
mais condições aos juízes e aparelhamento carto
rário. Deve haver o juiz, o escrivão, o oficial de
justiça, um auxiliar de escrivão, um datilógrafo
etc. É, fundamentalmente, hoje, um problema de
autonomia e independência financeira. Com isso
podemos fazer treinamento, e em muitos Estados
já surgiram as escolas da magistratura, as corre
gedorias, os tribunais. Em acordo com as escolas
da magistratura, estabelecem programas, treinam
o juiz para entrar no serviço, e depois se pode
fazer ainda treinamentos em serviço, o que é co
mum em qualquer empresa pública, menos nos
órgãos públicos, muito menos no Judiciário. Mas
isso quem está criando são as associações, que
realmente criaram o juizado de Pequenas Causas,
estão batalhando pela racionalização, pelo apri
moramento e aperfeiçoamento dos juízes, e não
se pode, também, descurar das condições finan
ceiras, do dirieto à subsistência. Não se vai recru
tar o juiz capacitado, dando-lhe condições de de
senvolver trabalho, oferecendo-lhe uma remune
ração inferior. Quanto à investidura nos Estados,
na nossa proposta observamos os quatro quintos
de magistratura de carreira e um quinto para o
Ministério Público e advogados. Mantivemos isso,
que nos parece razoável, e fizemos uma proposta
de abertura maior na Suprema Corte, no Supremo
Tribunal.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Convida
mos o Deputado Raul Ferraz, último Deputado
Constituinte inscrito, para argüir o expositor, De
sembargador Miltondos Santos Martins. Logo de
pois faremos uma breve interrupção de 10 rmnu
tos para ouvirmos o eminente advogado Regi
naldo Felker, que falará em nome dos advogados
trabalhistas. O Dr. Felker já se encontra presente,
e após o intervalo de 10 minutos será convidado
a fazer a sua exposição.

Com a palavra o Constituinte Raul Ferraz.

O SR. CONSTITUINTERAUL FERRAZ-Meus
companheiros, Presidente da Mesa, Sr. Expositor,
Srs. Constituintes, ilustres visitantes, creio que este
público que aqui está em grande parte já me
viu na luta a que me propus, no sentido de procu
rar trazer a esta Constituinte a qüestáo da unifica
ção da Justiça no País ou, como é conhecida
também, a sua federalização. Ainda que a Justiça
Federal tenha problemas, como expôs o Depu
tado Farabulini Júnior, o nosso expositor respon
deu muito bem que era a falta de experiência,
que essa unificação da Justiça, com a sua federali
zação, só traria proveito à Justiça Federal, porque
experiência é o que não falta aos nossos juízes,
lá pelo interior desse País inteiro. Então, seriam
acrescidas as experiências à Justiça Federal, para
que tivesse o seu funcionamento aprimorado. Mas
tem sido difícilminha colocação na defesa dessa
tese, até porque estou fazendo essa apresentação,
essa defesa a prestações, de quatro em quatro
minutos. Por incrível que pareça, o Constituinte
não dispõe do tempo suficiente para expor as
suas idéias. Ele está mais condicionado a ouvir
do que a falar.Temos aprendido muito com aque
les que nos têm trazido os seus conhecimentos,
Então, para que não fique parecendo que essa
apologia da unificação da Justiça Federal é ape
nas uma teimosia do Deputado Raul Ferraz, vou
trazer aqui, em meu apoio, aquilo que nós, advo
gados e juristas, tanto gostamos de saber, de
quem é o apoio, qual o apoiamento. Vou trazer
aqui alguns ilustres juristas que vêm em meu so
corro na defesa da unificação da Justiça no País.
Vou citar como primeiro deles, em homenagem
a este Congresso Nacional, um assessor do Sena
do Federal que, num belo artigo publicado na
revista do Senado: "Revista de informação Legis
lativa", nos diz o seguinte:

"Dizer que os Estados, no regime federa
tivo, só podem fazer valer sua autonomia se
dispuserem dos Três Poderes - Executivo,
Legislativo e Judiciário - é confundir a auto
nomia com soberania, o que realmente ocor
re por força de uma falsa compreensão e
de uma errônea interpretação da teoria de
Montesquieu. Se recordávamos que os Muni
cípios também são autônomos mas não pos
suem uma Justiça própria, uma Justiça mu
nicipal, se lembrarmos antes de tudo que
o direito é um só para todo o País e um
sóo processo de sua execução,logo conclui
remos como soa artifical a expressão Poder
Judiciário dos Estados; poder que, em última
análise, os Estados só têm para efeito de
nomeação dos juízes."

Adiante, o próprio Paulo Figueiredo diz:

"O Poder Judiciário, em sua essência, em
sua autenticidade em sua grandeza, há de
ser entendido em sua amplitude de poder
nacional, operando acima de contingências
e conjunturas de ordem regional, sobrepa
riando a interesses políticos, gozando de con
dições que lhe assegurem efícrêncía, respeito
e independência."

Vamos ver o que diz Gabnel Passos. Manifes
tando-se sobre o assunto ele comenta:

"O que importa na Federação é a autono
mia política e administrativa das umbidades
federais. A Justiça não deve ser repartida,
porque a Justiça una é mais forte, e a Justiça

mais forte melhor garante essa própria auto
nomia política e administrativa. A Justiça se
gundo nos parece, pois deve ser uma institui
ção nacional custeada unicamente pela
União e por ela organizada segundo as ne
cessidades da vida forense do País, com certa
plasticidade, de maneira que os trabalhos se
jam distribuídos eqüitativamente e tenham
marcha rápida. A unidade da Justiça seria
sobre isso, mais um lastro a identificar e
aprender os diferentes Estados brasileiros e
retiraria os juízes das influências locais, sem
pre mais atuantes sobre eles do que os pode
res federais."

Vejamos Joaquim Lustosa Sobrinho, citando
OliveiraViana.Conta-nos o articulista que, quando
se discutia a organização do projeto de Consti
tuição de 34, na Comissão do Itamaraty, um dos
seus membros, titular de uma das pastas mais
importantes, Oliveira Viana, que defendia a unifi
cação da Justiça, dizia-lhe:

"O senhor tem razão. Mas, compreende,
eles não querem perde os juízes."

Refiria-se aos Governadores.
Continua Oliveira Viana:

'Toda a oposição dos Governadores dos
Estados contra a unificação da Justiça vem,
não das suas populações, mas das máquinas
partidárias montadas pelas oligarquias locais.
Essas não querem ficar sem os juízes, porque
sabem que isso importará em reduzi-los em
50 a 80% das suas forças."

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O tempo
de V.Ex' está esgotado.

O SR. CONSTITUINTERAUL FERRAZ-Ape
nas mais uma pequena citação. Rui Barbosa não
deveria ficar fora disso. Não gosto muito de citá-lo,
mas ele diz:

"Não nos devemos preocupar um minuto
sequer em saber se a unificação da Justiça
é ou não contrária aos princípios do regimes
federativo. Não estamos aqui para servir a
tipos ideais de regime, sim para servir aos
interesses e às conveniências da Nação."

Eu teria muitos para Citar, como Segadas Viana
e muitos outros juristas, para não parecer que
estamos sós nesta luta pela unificação da Justiça
brasileira, que é uma luta pela cidadania. O brasi
leiro vive completamente esquecido e não sabe
se existe Justiça no País Sabe que existe contra
ele, não a favor. Lamentavelmente, não vou ter
tempo aqui de argüir, mas gostaria pelo menos
de ouvir a opinião do nosso expositor a respeito
da unificação da Justiça no País.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem a
palavra o Desembargador Milton Santos Martins.

O SR. MILTON SANTOS MARTINS - Respon
do rapidamente que a unificação da Justiça, inte
grando o Poder Judiciário num grande órgão,
parecia-me ser a solução Ideal. Desapareceriam
todas as Justiças, teríamos apenas cortes e varas
especializadas, que tratariam melhor das maté
rias. Mas isso tem variado na conveniência da
magistratura, às vezes por razões inclusive funda
mentais de subsistência e remuneração. Recor
do-me de que em 1963, na Associação dos Juízes
do Rio Grande do Sul, batalhávamos ferozmente
pela federalização de todas as Justiças. Os juízes
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federais estavam muito bem e os juízes estaduais
estavam esmagados na sua remuneração, ga
nhando menos do que muita gente. Agora mes
mo vio Dr,Forquinho, em PortoAlegre,da Justiça
Federal, defendendo a unificação, mas juízes tra
balhistas, federais e militares não estão muito de
acordo. Penso que, doutrinariamente, pode-se
responder à doutrina da Federação com essa
doutrina da soberania. Realmente, é um poder
nacional, um poder da soberania. Tanto assim
que se chegou a editar a Lei Orgânica da Magis
tratura Nacional. Só que quando pune, vale para
JUÍZes estaduais, mas quando dá eventualmente
algum direito, não vale para juízes estaduais. En
tão, o Poder continua não sendo nacional. Conti
nuamos separados. Não somos contra nem a fa
vor.Amagistratura nacional decidiu manter o sta
tus quo. Não viu razões ponderáveis para modi
ficar. O que se nota é o seguinte: na esfera dos
Estados, os Tribunais têm melhor acesso ao Exe
cutivo e ao Legislativo, têm melhor diálogo com
o Executivo e o Legislativo. Já vi queixas de tribu
nal superior que não conseguia verba para refor
mar o teto. Quando um juiz da cidade de Benja
min Constant, na Amazônia, como citei,fosse de
fender os interesses da sua Comarca, teria de
vir a Brasilia ou resolveria em Manaus, com o
Tribunal de lá, e o Tribunal de lá teria que pedir
autorização para o Tribunal de cá. Isso dificulta
'sobremodo essa situação de relacionamento com
os demais Poderes. O diálogo chega a se estabe
lecer a nível dos Estados, mas a nível federal é
muito difícil. Chegamos com toda transparência,
recebemos um tapinha nas costas e não sabemos
se foi deferido ou indeferido, se vai ser ou não
reconhecido um direito do Judiciário. infelizmen
te, praticamente, abertamente, é isso que ocorre.
A assistência tanto aos juízes quanto ao aparelha
mento é importante. Falava o eminente Consti
tuinte da falta de juízes federais em São Paulo,
e o faziajustificadamente. Vi um juiz trabalhista
de um Tribunal do RioGrande do Sul pedir Junta
de Conciliação e Julgamento e ficar aguardando
anos que o pedido saisse do Ministérioda Justiça,
que fosse ao Legislativo, voltasse ao Ministério
da Justiça, que se publicasse etc., etc. Com a
federalização, as dificuldades acresceriam para o
Judiciário, seria muito mais difícil no trato com
o Legislativoe com o Executivo.

Respondo agora, também, ao Constituinte Ivo
Mainardi, a quem não pude responder antes. Pare
ce-me que a pergunta de S. Ex' vem a propósito,
porque encerramos nossa participação aqui. A
proposta da MO resolve? Não temos varinha de
condão. Não temos a pretensã'b de ser donos
da verdade, de dizer que é a única proposta boa.
Acreditamos, pela nossa experiência, a experiên
cia de todos os magistrados de toc;;!o o Pais, de
todas as Justiças, que colaboravam nesse traba
lho, que abram caminho para o aperfeiçoamento
do Judiciário, para aprimorar os juízes e aparelhar
os mecanismos para um melhor atendimento das
necessidades materiais do Judiciário. É um cami
nho, Acreditamos nesse caminho, porque cremos
na experiência dos juízes.Muitaspropostas coinci
dem com as da OAB e com as do Ministério
Público, que também está propondo semelhan
temente a muitos outros segmentos, até mesmo
nas propostas que vimos até agora serem encami
nhadas à Subcomissão, que querem um juiz real
mente atuante, queremjuízes em todas as Comar-

cas, querem concursos e quêrem gratuidade da
Justiça.

Agradeço a atenção de todos, escusando-me
se excedi em alguma observação. Apenas procu
rei ser, como sempre fui, franco. Objetivamente,
acredito não ter ofendido ninguém. Aquivim com
o melhor dos propósitos. Os interesses corpora
tivos, inclusive,ficaram sumidos nessa pretensão.
Muitoobrigado a todos pela atenção.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A Presi
dência agradece ao eminente desembargador
Milton Martins, Presidente da Associação Brasi
leira de Magistrados, a extraordinária contribuição
que trouxe aos nossos trabalhos. Ouvi S. Ex' na
sua exposição quando, a certa altura, relembrava
que o Supremo Tribunal Federal tinha recebido
94 volumes de sugestões e propostas de todo
o País, da Magistratura,do MinistérioPúblico etc.
Lembrava-me também de um episódio que me
envolveu,e também a muitos Deputados e Sena
dores, que foi o fechamento cio Congresso, por
uma decisão de um Presidente da República que
se considerava professor de Deus, o Presidente
Emesto Geisel.S. Ex' preferiu fechar o Congresso
Nacional a mudar uma "vírgula que fosse na pro
posta que nos foi encaminhada pelo colendo Su
premo Tribunal Federal. O objetivo dessas au
diências públicas é fazer, sobretudo, com que as
idéias circulem, que sejam confrontadas. Isso é
fundamental. Esse processo é eminentemente
democrático. Tenho certeza de que não se morre
de excesso de democracia, ao contrário, morre-se
exatamente em conseqüência da perda de liber
dade e de falta de participação popular no pro
cesso.

Ouvias judiciosas colocações do eminente Re
lator,Deputado PlínioArrudaSampaio, que curtiu
no exílio alguns anos de punição política, e que
volta a esta Casa trazido pela decisão soberana
do povo de São Paulo. Esta é uma alegria para
nós, para os seus amigos, seus admiradores e
seus companheiros, independentemente de par
tido.

Diziaele que realmente a situação de uma me
galópole como São Paulo é dramática. Recorda
va-me de que numa Comissão Parlamentar de
Inquérito do Sistema Penitenciário recebemos in
formações de que 60.000 mandados de prisão
estavam em mãos do Secretário de Segurança
de São Paulo para serem cumpridos. Simultanea
mente, recebíamos informações de que parte do
aparelho policialque tinha a incumbência de exe
cutar esses mandados de prisão estavam vivendo
inclusivede corrupção: procurando o condenado,
recebendo dele propinas para não executar a sen
tença. Evidentemente, tais deformações precisam
ser corrigidas. Tem outro extremo, lembro-me
da situação de um juiz do meu pequeno Estado
de Alagoas, que ainda ontem me telefonou, dizen
do que está em uma lista na esperança de ser
promovido a desembargador. Um juiz extraordi
nário telefona para um políticopara que interceda
junto ao Govemador do seu Estado para que ele
seja promovido. Essa situação de dependência
precisa acabar. Eu, pessoalmente, sinto-me pro
fundamente constrangido quando fatos dessa na
tureza acontecem. O aparelho judicial precisa ser
sacudido. Tem de ser uma solução excepcional
para esse problema excepcional, uma modifica
ção estrutural. Folgo em ver que também o espí
rito profissional do juizestá mudando, está sendo

arejado. Vejo meus companheiros aqui citando
muito a Itália, a Espanha, Portugal e Alemanha,
países saídos de ditaduras talvez mais fortes do
que a que a conhecemos nesses últimos 20 anos,
que sentiram a necessidade, pela estagnação em
que se encontrava o Poder Judiciário, sacudir as
estruturas com reformas profundas. Mas temos
que estar com os olhos fIXOS na nossa realidade
sócio-econômica. Esta Comissão, ao final, se de
simcumbirá bem do seu papel se seguir nesse
caminho de democratizar o debate, preocupan
do-se sobretudo em servir o País. Penso queeste
é o interesse maior que norteia os trabalhos da
nossa Comissão.

Agradeço aos eminentes companheiros Consti
tuintes que aqui se encontram, aos juízes, emi
nentes desembargadores, políticos, advogados,
enfim, a todos, a participação e a presença a essa
hora da noite, mostrando que têm uma preocu
pação maior, preocupação profundamente im
portante neste Pais, que é a estrutura do aparelho
judiciário.

Vou suspender a sessão por 10 minutos, para
que possamos ouvir o Dr, Reginaldo Felker, que
veio do Rio Grande do Sul para fazer uma expo
sição para esta Subcomissão.

Atodos o meu muito obrigado. Particularmente
ao Desembargador Milton Martins agradeço a
sensibilidade pela sua participação. Sei do seu
sacrifício para chegar até aqui, para o que lutou
com enormes dificuldades. Nós, da Comissão,
estamos também lutando com problemas muito
grandes, criados pelo Regimento desta Casa, que
nos está dando apenas 27 dias úteis para orga
nizartodo um processo, que vaidesde a realização
de audiências públicas até a elaboração do Relató
rio pelo ilustre e eminente Relator Plínio-Arruda
Sampaio. Mas nós superaremos essas dificulda
des. Atodos muito obrigado pela presença e aten
ção. (Palmas.)

(Suspensão da sessêo.)

O SR. PRESIDENTE(José Costa) - Queiram
ocupar seus respectivos assentos, para que pos
samos reiniciar os trabalhos.

Declaro reabertos os trabalhos.
Passo a palavra ao eminente advogado Regi

naldo Felker, para fazer sua exposição pelo prazo
de 40 minutos.

O SR. REGINALD FELKER- Minhas sauda
ções iniciais à Presidência da Mesa. O Presidente
José Costa está demonstrando que é realmente
um extraordinário Presidente da Subcomissão,
como extraordinárioé o Relator,ConstituinteArru
da Sampaio. Mas, se fossem maitres, morreriam
de fome, porque primeiro serviram o mais lauto
jantar, um manjar intelectual dos mais refmados...

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Não
apoiado.

O SR. REGlNALD FELKER- ... para depois
servirem um prato de feijão com arroz, trazido
por um modesto advogado de provincia. Rece
bam, Srs. e SI"" Constituintes, minhas homena
gens. AABRAT se sente-muito honrada em estar
aqui, trazendo alguns pontos de vista dos advoga
dos trabalhistas.

Inicialmente,para que os Senhores, se não sou
berem, saibam o que é a ABRAT, para saberem
o que ela representa, poderíamos dizerque é uma
entidade que reúne advogados trabalhistas. So-
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mos hoje 22 associações no Brasil,do Amazonas
ao Rio Grande do Sul, formadas por advogados
de empregados e de empregadores. Então, pode
rão deduzir disso certa dificuldade que tem a
ABRAT em manifestar opiniões que envolvem até
o contraditório dos processos do dia-a-dia.Temos
associações dirigidas por advogados emprega
dores, temos associações dirigidas por advoga
dos empregados. Convivemos com a mais demo
crática e harmoniosa famíliade advogados traba
lhistas. Quando se iniciou esse movimento da
Constituinte, a ABRAT fez um trabalho preliminar,
editou uma pequena obra, que deixei com a Se
cretaria para ser distribuida depois aos membros
da Comissão, onde se fez só um levantamento
dos problemas de matéria constitucional da Jus
tiça do Trabalho e as fontes onde poderia ser
encontrado o material sobre essas questões. Era
mais um trabalho didático, especialmente desti
nado aos estudantes.

Por exemplo, sobre competência da Justiça do
Trabalho, há uma série de perguntas e depois
vinte e seis textos, entre revistas e livros, onde
podem ser encontradas respostas para todas es
sas perguntas. Isso foi distribuido por todo o Bra
sil. E uma edição do Instituto dos Advogados do
RioGrande do Sul com aABRAT. Posteriormente,
reunimos o material que havia sobre a Consti
tuição e o Direito do Trabalho e dividimos em
quatro campos - Direitos Individuaisdo Traba
lho, Direitos Coletivos do Trabalho, Seguridade
Social e Justiça do Trabalho. Alguns colegas rece
beram a atribuição de elaborar um projeto articu
lado, inclusive, em cada campo desses. A mim
coube o projeto referente à Justiça do Trabalho.
Esse trabalho foi levado a diversos congressos,
no ano passado, foi discutido entre os advogados
trabalhistas em Gramado, em Porto Alegre, em
Curitiba,em Sorocaba, em Maceió, no nosso En
contro Nacional e na Conferência Nacional da
Ordem dos Advogados em Belém do Pará.

Assim, é difícil que eu possa dizer o que pensa
aABRATem termos de unanimidade, porque isso
não existe.Mas, dessa dezena de encontros pude
mos tirar uma posição predominante das discus
sões, dos debates entre advogados e empregados
e advogados e empregadores. Em alguns pontos,
inclusive, seu voto vencido, como no caso das
comissões de fábrica, que foi rejeitado em todos
os congressos onde foi apresentado.

Então, esse trabalho - já deixei com a Secre
taria - que eu vou passar para a Mesa como
contribuição concreta da ABRAT, tem um histó
rico da Justiça do Trabalho, as conclusões e um
capítulo articulado sobre Justiça do trabalho. Os
Senhores o receberão, se ainda não o receberam,
posteriormente.

Nosso ponto de partida, nosso ponto pré-ques
tionável é o seguinte: nós, advogados, temos legi
timidade para discutir a democratização da Jus
tiça?

Vejamque a comunidade jurídica é terrivelmen
te elitista.Historicamente, os nossos juizes e advo
gados, até poucas décadas atrás, estavam ligados
umbilicalmente ao grande latifúndio e à alta bur
guesia nacional. A primeira pergunta, então, é es
ta: nós, advogados, temos legitimidade para dis
cutir a democratização da Justiça?

Parece-me que a partir do ano passado come
çou a surgir a nossa legitimidade, no momento

em que a Conferência Nacional da Ordem dos
Advogados condedeu, em Belém do Pará, o direi
to de os advogados votarem na Conferência. Pela
primeira vez na história - porque até então eram
os presidentes das Seccionais que, sem consultar
os advogados das suas Seccionais, votavam e
decidiam pela Ordem - pela primeira vez, em
Belém do Pará, na nossa Conferência do ano pas
sado, tivemos direitoa voto. Com isso, parece-me,
adquirimos a legitimidade de discutir também a
democratização da Justiça.

O primeiro ponto que examinamos nesse traba
lho 'foio problema de onde colocar a Justiça do
Trabalho: se na Justiça Federal ou se na Justiça
estadual. Há uma tese que advoga a ida da Justiça
do Trabalho para a Justiça estadual. Essa discus
são é anterior à tese do eminente Deputado, que
termina com a Justiça estadual, e que certamente
merece toda atenção. Parece-me muito interes
sante. Mas as conclusões, unânimes em todos
esses Congressos, são de que, a persistir a duali
dade do Judiciário, que permaneça na Justiça
Federal. Em segundo lugar, que seja uma Justiça
especializada. Há uma tendência - dizem que
há até Iobbies constituídos - para transformar
a Justiça do Trabalho numa simples Varaespecia
lizada da Justiça comum federal. E duas coisas
envolvem esse esvaziamento: terminar com a re
presentação classista e com a possibilidade do
poder normativo da Justiça do Trabalho. No mo
mento em que essas duas coisas desaparecem,
realmente a Justiça do Trabalho, ainda que com
o nome da Justiça do Trabalho, será apenas uma
vara comum, como qualquer outra.

Esse processo de democratização da Justiça
envolvetrês perguntas. Primeiro:como assegurar
maior participação popular e, ao mesmo tempo,
dar segurança e independência à magistratura?

Com toda a vênia, discordo do eminente confe
rencista anterior quando minimiza a interferência
popular na Justiça. Acho que queremos construir
um silogismo, quando estabelecemos que todo
poder emana do povo. E aí a segunda proposição:
o Poder Judiciário é um poder, e não emana do
povo. Salvo raríssimas exceções, como é o caso
do vogal e o caso do jurado, não há interferência
popular. Esse é um dos grandes problemas com
que os senhores têm que enfrentar: o Poder Judi
ciário sempre foi irresponsável. Se o juiz leva dez
dias ou dez anos para dar uma sentença, ele não
responde perante ninguém. O Judiciário está se
cularmente acostumado a não prestar contas dos
seus atos. Esse Conselho da Magistratuta, forma
do por meia dúzia de Ministros do Supremo 
e há alguns que nunca foram juízes e que não
conhecem a realidade nacional, não conhecem
o problema da Justiça do interior - jamais vai
funcionar.

Em segundo lugar, como tomar mais acessível
e extensível a Justiça.

E, em terceiro lugar, como tomá-Ia mais célere
e eficiente. Ela foi criada para ser mais rápida
e mais barata e não é mais rápida e não é mais
barata do que a Justiça comum hoje.

A resposta a essas três perguntas envolve três
campos diferentes também: a composição, a
competência e o controle da Justiça, os meca
nismos de controle.

Começamos pela competência. Um colega de
São Paulo apresentou uma tese em Florianópolis,
em 1985, propondo a extinção do TST. Todos

os congressos, reuniões e seminários, daí por
diante, que já devem somar a dez ou doze, aprova
ram - inclusive na Conferência da OAB,em Be
lém do Pará - a extinção do TST. Por quê? Pri
meiro, porque a economia brasileira é regiona
lizada, as condições de trabalho são regionali
zadas. Não há porque manter um órgão para uni
formizar a jurisprudência, que não tem nenhum
interesse prático em ser uniformizada. E segundo
lugar, porque a matéria constitucional deve caber
a uma corte constitucional e não ao TST. Matéria
constitucional referente ao Direito de Trabalho.
Terceiro, pela morosidade terrível do TST, onde
os recursos em dissídios coletivos, com suspen
são de cláusulas, jamais entram em vigor,porque
passa o prazo da vigência desses dissídios. Há
dissídios, com vigência de um ano, que estão
há quatro anos sem solução no TST. Então, para
que manter esse órgão? Por que quatro instâncias
na Justiça do Trabalho? Vejam:num contrato de
trabalho surgem três tipos de ações Primeira hi
pótese: acidentei-me, então tem uma ação de aci
dente de trabalho, segunda hipótese: quero uma
pensão, uma ação previdenciária; terceira hipó
tese: não me pagaram o salário, vou buscar o
pagamento de salário. São três tipos de ações
que decorrem da mesma relação de trabalho. A
ação de acidente vai ser julgada em primeira ins
tância pelo juiz estadual e, em segunda instância,
pelo tribunal do Estado, e terminou. APrevidência
vai ser julgada pelo juiz federal, pelo Tribunal Fe
deral de- Recursos, e terminou. E por que três
instâncias antes do Supremo para receber o meu
salário?Então, não há paridade na forma de julgar
dissídios de questões que decorrem da mesma
relação contratual. Quer dizer, em dois tipos de
relação contratual tenho duas instâncias que se
esgotam. Há todas as possibilidades de serem
decididos os problemas nessas duas instâncias.
Para receber minhas férias, o meu salário, tenho
de ir até o'TST, tenho três instâncias. Em quarto
lugar, o TST, através das súmulas, tem procurado
cristalizar a jurisprudência e tem sido um óbice
ao maior progresso, ao maior desenvolvimento
do próprio Direito do Trabalho. Se a súmula é
explicável numa ação cível, onde os institutos es
tão cristalizados há séculos ou há milênios, não
se justifica a súmula no processo trabalhista em
plena evolução, em plena formação, com aspec
tos sociais que fazem com que ele evolua muito
rapidamente. Até o TST tem-se mostrado um ór
gão extremamente conservador, que está castran
do as tentativas de liberação dos tribunais regio
nais e das Juntas, a ponto de todos os nossos
onhecerem que hoje o Tribunal Federal de Recur
sos é mais liberal que o TST nas suas decisões.
Falar em nepotismo todo mundo sabe, mas esse
é um argumento que não trazemos, porque, a
cortar um órgão do Judiciário por nepotismo, tal
vez tivéssemos que ir muito adiante. Talvez tivés
semos que terminar, inclusive, com alguns tribu
nais estaduais. Um juiz se deu ao trabalho de
verificar que em um tribunal estadual havia 284
parentes próximos de desembargadores traba
lhando. Esse é um problema a ser enfrentado
pelos Srs. Constituintes, mas não é argumento
que trago à colação. Então, pergunta-se: como
decidir os recursos em dissídios coletivos, por
exemplo? Faço um plenário dos tribunais regio
nais; as Câmaras decidem o recurso e faço o
recurso para o próprio TRT. Então, vejam bem:
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essa é uma tese que tem sido defendida em todos
os congressos desde 1985, vitoriosa em todos
os encontros de advogados. O TST não tem razão
de existir. Quanto aos tribunais regionas, preten
de-se que sejam tribunais do trabalho simples
mente, para que cada capital tenha o seu Tribunal.
Não é possível, como até há pouco .tempo, que
um operário, para levar o seu memorial, ou fazen
do a sustentação oral, tivesse que ir de Rondônia
até Manaus, onde era a sede do TRT da região.
Isso não pode ocorrer, há uma desvantagem terrí
vel. Foi criada há poucos meses, mas por muitos
anos houve essa situação. Então, o que ocorre?
O empregador rico leva uma vantagem muito
grande, porque pode constituir advo~ado, pode
fazer a sustentaçao, pode levar memonal; e o ope
rário não pode, o reclamante não pode fazer isso.
Aliás, a Associação de Alagoas está com essa
campanha a nível nacional, para que cada Estado,
cada capital, seja a sede de um Tribunal regional.

Entendem os advogados que deva permanecer
o sistema de Juntas; com juiz togado, concursado
e representação classista. Gostaria de fazer uma
rápida menção à representação classista, que tem
dado grandes discussões. Surpreendentemente
para mim, pelo menos em todos esses encontros
tem sido votada a manutenção da representação
classista, os advogados. Com maioria mais ex
pressiva ou menos expressiva, às vezes com pou
cos votos de diferença, porque é problema de
composição eventual de um plenário, mas há ten
~ncia.

Uma coisa é verdade, há uma preliminar a se
considerar: como está não pode continuar. O que
se diz é que os vogais não funcionam. Não funcio
nam mesmo, em grande parte. Pode-se dizer, sem
medo de dúvida, sem medo de erro, que grande
parte dos vogais são consoantes mudas, que sen
tam ao lado do juiz e não emitem um som durante
todo o período da sua gestão. Não fazem uma
pergunta, não formulam um quesito para o perito,
não dão um voto discordante por escrito. São
consoantes mudas. Isso é verdade. Terminou sen
do o fim de carreira de sindicalista que quer apo
sentar-se como vogal. Se é ruim, é. Mas essa
é uma situação circunstancial que não tem nada
a que estão sentados ao lado dele. É muito raro
- e ouçam que advogo há mais de 30 anos
na Justiça do Trabalho - suspender-se ou adiar
se uma audiência na Justiça do Trabalho. É muito
comum - e aí vão 25 anos de Promotoria nas
costas - o juiz singular transferir a audiência ou
não comparecer a ela. Então, essa experiência
do colegiado tem que ser pesada. Perdoem-me
estar sendo veemente na minha exposição, mas
sou advogado. Meu antecessor era juiz, tem que
ser sereno. Eu sou advogado, não posso ter sere
nidade. O mestre Matias Catarino, o querido mes
tre baiano, disse uma vez: "O advogado, quando
perder a capacidade de se apaixonar, deve botar
o pijama e ir para casa. Não terá mais condições
de ser advogado". Eu aqui sou advogado. Convi
daram-me como advogado e como tal tenho que
me apresentar.

Diz-seser uma solução mais barata acabar com
os vogais. Meu Deus do céu, disse-se aqui ontem
à noite que a Justiça Federal gasta, do Orça
mento, 0,5%,agora é 0,4% do orçamento, e esta
mos pensando em fazer economia para que a
Justiça seja melhor ou pior por causa de uma

despesa de mais tantos mil cruzados. Por que
o vogal vai custar tanto, quando no total de toda
a Justiça do Trabalho chega a 0,5% % do Orça
mento? Parece-me que não é um argumento ca
paz de nos entusiasmar, o de que por medida
de economia se corte o vocalato. De onde vem
o mal do vocalato? Por que ele não funciona?
A mim me parece, e também aos advogados em
geral que têm discutido a respeito, que o grande
problema é o critério de seleção. O vogal, regra
geral, nessas nossas juntas de cidade do interior,
sente-se vinculado à autoridade que o nomeou
e não ao sindicato que o elegeu. O que tem que
terminar é a interferência de listas tríplices, de
requisitos de escolha. O sindicato é que tem que
colocar o seu representante ali. Talvez ele não
esteja dando valor ao que significa, potencialmen
te, a representação classista dentro da Justiça,
porque recebeu de presente, realmente. Cortem
isso e os senhores farão seminários daqui a 4
ou 5 anos para o retomo da representação clas
sista na Justiça do Trabalho, porque aí os sindi
catos vão-se dar conta. Diz-se que são inope
rantes? Muito bem, então vamos terminar com
uma metade dos sindicatos brasileiros que são
dirigidos por pelegos. Essa é uma situação histó
rica dos sindicatos. Os presidentes dos sindicatos,
em especial dos pequenos sindicatos das cidades
pequenas, geralmente são ineficientes por uma
série de razões que os senhores conhecem. me
lhor do que eu. O vogal também. O critério da
seleção, a prática da democracia, a cobrança das
suas atitudes...Temos visto, por exemplo, o caso
de empregado receber voto favorável do repre
sentante dos empregadores voto contrário do re
presentante dos empregados e ninguém lhe co
bra coisa alguma. O sindicato tem que ser atuante.
Façam um curso de vocalato. Façam seminários
com os vogais. Numa junta em que trabalhei co
mo advogado, em que era juiz o hoje corregedor
Ministro Falcão, o vogal era um pedreiro e levava
os votos por escrito, sempre. Levava o processo
para o sindicato e, junto com o departame~to

jurídico, fazia um voto vencido - e era pedreiro.
Pode-se fazer isso. Parece-me que é um retro
cesso terminar com o vocalato. O que é discutível
é a questão das renovações constantes de man
dato, -limitar-se a uma vez a recondução, evitar
a aposentadoria para que não se tome fim de
carreira de sindicalista que se aposenta. Se depu
rarmos esses dois aspectos, acho que teremos
resolvido 90% do problema do vocalato.

Representação dos advogados e dos procura
dores. Advogamos a eleição direta do quinto
constitucional. Os advogados vão eleger seu ad
vogado. O que tem acontecido na maior parte
são advogados que não advogam - não só na
área trabalhista, são advogados que não advogam
mesmo. Estava dizendo a um eminente Depu
tado, há pouco, a respeito de uma manchete ~~e

saiu em um jornal sobre a escolha de um JUIZ,

representante dos advogados num TRT do ~rasil,

que disse que a última vez que entrou num forum
foi como réu, já que não era advogado coisa algu
ma. Hoje é eminente juiz de um TRT. A Bahia,
por sinal, fez uma experiência de u~a eleíção
direta e indicou um advogado que nao fOI esco
lhido depois. Os procuradores elegeram o seu
procurador com a ressalva de que fosse advindo
do quadro que entrou por concurso. Há pessoas

aqui que estão entrando pela janela dos fundos
como procurador e depois vão para o TRT na
vaga de procurador. Essa ressalva existe no proje
to: que entre por concurso.

Competência. Os advogados têm defendido a
tese de que todos os dissídios coletivos ou indivi
duais de uma relação de trabalho prestada por
pessoa física seja da competência da Justiça do
Trabalho. Isso significa que o funcionário público
terá seu dissídio julgado na Justiça do Trabalho.
Imaginem reconhecer o direito de greve com a
Justiça comum resolvendo os problemas da gre
ve daqui a pouco. Por que essa briga para saber
se é pequeno ou grande empreiteiro, para ser
ou não competente a Justiça do Trabalho? Quer
dizer, toda relação de trabalho prestada por pes
soa física é da competência da Justiça do Traba
lho, inclusive acidente de trabalho, o que seria
uma volta de competência, além da Previdência
Social. Isso justifica também a existência de um
tribunal em cada Estado.

Outro aspecto da competência é o problema
do poder normativo da Justiça do Trabalho, que
tem sido muito discutido e há algumas teses diver
gentes. Alguns pregam a extinção do poder nor
mativo, outros acham que deve existir o poder
normativo sem nenhuma limitação da leiordinária
e, numa terceira solução, que haja o poder norma
tivo com as limitações que a lei ordinária impuser.
Os que pregam a extinção do poder normativo
têm teses diferentes, alguns porque acham que
prejudica o empregador. Mas muitos colegas têm
argumentado da seguinte forma: do que adianta
poder normativo provindo de uma Justiça cuja
cúpula superior e intermediária, na maior parte,
foi nomeada pela ditadura? Pessoas que estão
ideologicamente vinculadas a uma situação que
não é mais a atual? Que tipo de norma vai provir
desse magistrado? Tenho argumentado em con
trário, dizendo que pode ser até verdade - alguns
ministros receberam o cargo como prêmio pelos
bons serviços prestados a ditaduras - mas esse
é um aspecto circunstancial, transitório, e dentro
de muito pouco tempo estarão todos aposen
tados. E o problema da conveniência ou não do
poder normativo persistirá. Parece-me, então, que
é justo que se sacrifique um melhor princípio por
uma situação circunstancial e transitória. Por isso
conservamos o poder normativo, e essa tem sido
a tese vitoriosa. Era meu trabalho, e fui vencido
em todos os congressos, a criação de comissões
paritárias de fábrica para descongestionar a Jus
tiça do Trabalho. Não adianta criar mais 2, 3 ou
4 juntas quando o crescimento do volume de
ações é em razão geométrica e fizemos crescer
a máquina judiciária em razão aritmética. O argu
mento que tem sido utilizadopara a não aceitação
do meu ponto de vista é o de que os patrões
ainda têm uma força muito grande, que vai ser
inócua a comissão de fábrica, que vai ser pressio
nada pelo empregador. Acho que é um argu
mento muito ponderável. Existe uma terceira su
gestão no sentido de que essas comissões não
sejam a nível de fábrica - há até um projeto
do Senador Chiarelli a respeito - mas de catego
ria: que empregados e empregadores indiquem
seus árbitros e façam a tentativa de conciliação.
Talvez até pudéssemos pensar em juízes concilia
dores eleitos. Temos que começar a abrir os olhos
para algumas formas melhores. Por que não ele
germos juízes conciliadores? A nossa formação
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acadêmica faz com que tenhamos determinadas
restrições intelectuais, entre elas a eleição do juiz.
Aprimeira idéia que vem é a de intevenção política
na eleição do juiz. Meu Deus do céu, o que é
o Supremo? Não é um órgão essencialmente polí
tico, e, o que é pior, eleito por um único eleitor,
que é o Presidente da República? Vamos deixar
que pelo menos a comunidade eleja, então. Pare
ce-me que seria de se estudar - já que esta
Comissão está aí - e levar um pouco mais adian
te essa pesquisa, no sentido de as comunidades,
talvez por distrito, por nível sindical, elegerem o
juiz arbitrador, ou coisa parecida, com os vogais
indicados pelas partes. Isso poderia desconges
tionar pelo menos 50%.Alguém sugeriu a criação
de Tribunais de Alçada, mas isso já é a máquina
judiciária em segunda instância. Acho que o negó
cio é cortar por baixo.Já lhes digo: fuivoto venci
do, mas a idéia permanece para discussão, pelo
menos.

O terceiro aspecto, Sr. Presidente, é o controle
do Judiciário. A maíor parte dos paises europeus
já tem um sistema constitucional em que o Con
selho da Magistrtura é misto, gente de fora e da
magistratura. Na Espanha, o Rei indica alguns,
o Parlamento outros e a Magistratura, outros. Na
Itália,alguns são eleitos pelo Parlamento etc, etc.
Como nosso trabalho é especifico da Justiça do
Trabalho, aventamos a possibilidade de serem
criadas comissões administrativas da Justiça, a
Justiça do Trabalho administrada peja comuni
dade na qual se desenvolve: um Juiz Corregedor,
um Juiz do Tribunal, um Juiz de Primeira Instán
cia, um Procurador, um Advogado, um represen
tante dos empregados, eleitos pelas suas catego
rias com mandato de quatro anos. Eles adminis
tram a Justiça. Colocar-se mais dinheiro na má
quina judiciária é perigoso, desculpem-me os Jui
zes, com todo o respeito que lhes tenho, mas
há tribunais de Estados que receberam polpudas
verbas e colocaram em candelabros e tapetes,
e continua a Justiça de Primeira Instância em
garagens, como foi dito há pouco. Os senhores
devem conhecer muitos desses exemplos. Pare
ce-me que não vamos atingir nada se não tiver
mos controle efetivo da realização da Justiça. Es
sas comissões administrativas eleitas teriam uma
série de atribuições, desde a representação contra
funcionários, procuradores, advogados, todo um
elenco desse trabalho em que por falta de tempo
não me posso deter.

É claro que o problema não termina aí. A nós
parece que o problema do Judiciário é muito mais
sério. Essas propostas que andam por aí são mui
to tímidas. O Judiciário está precisando de uma
incisão maior, de um corte maís profundo, do
contrário não adianta nada. Assim mesmo, com
toda excelência da legislação e organização que
esta Comissão estabelecer, ainda não teremos
a necessária Justiça enquanto os Juízes não mu
darem a mentalidade, não se derem conta de
que a Justiça não se esvai no Direito Positivo.
E preciso que eles tenham criatividade, sensibi
lidade, independência, coragem de julgar, porque
nós advogados, normalmente temos tido essa
sensibilidade. Essas conquistas da jurisprudência
brasileira se devem a nós, advogados, modéstia
a parte. Permita-me, Sr. Presidente, que eu faça
nossa autodefesa. Na ponta de cada brilhante
acórdão há sempre uma modesta petição de ad
vogado. Não decidem de ofício, somos nós que

temos que fazer com que despertem e, enquanto
isso não ocorrer, não adianta nada. Água mole
em pedra dura faz com que um dia aconteça
alguma coisa.

Perdoe-me ter excedido o tempo, Sr. Presiden
te. A ABRAT está à inteira disposição de V. Ex'"
para voltar quando necessário. A 20 de agosto
faremos nosso Congresso aqui em Brasília, no
Centro de Convenções. Gostaríamos de ter a parti
cipação de todos os senhores Constituintes, espe
cialmente os membros desta Comissão. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Dr. Regi
naldo Felber, vamos passar à última etapa de
nossos trabalhos. V. Ex' será arguído pelos Consti
tuintes de acordo com a ordem de inscrição. Te
rão eles 4 mino para argüição e V. Ex' 4 mino
para resposta.

Passo a palavra, pela ordem, ao Relator Plínio
de Arruda Sampaio, pelo prazo de 10 mino V.
Ex' terá, pelas normas traçadas pela Subcomis
são, igual prazo para resposta.

O SR. RELATOR (Plínio de Arruda Sampaio)
- Sr. Presidente, uma das agradáveis surpresas
que estou tendo nesta espécie de volta ao Direito,
do qual estava afastado há tanto tempo, é a de
encontrar uma comunidade que está pensando
muito, questionando-se, pondo-se em dúvida. Es
tou tendo uma experiência formidável, a de sentir
que em todos os setores ninguém está contente
com o que está acontecendo; ninguém está aco
modado. Estão saindo daqui fatos, números, esta
tisticas da maior gravidade, e os próprios servi
dores da Justiça é que estão trazendo os depoi
mentos.

Quero tocar numa questão: desde o primeiro
momento declarei que a postura do Relator é
a de fazer a Justiça mais próxima do povo, e
senti que tal postura é apoiada por esta Comissão,
independentemente das colocações partidárias
de seus membros. Cada vez sinto mais ser esse
o nosso anseio. Estamos buscando, dos homens
que cultuam o Direito, vivem dele no dia-a-dia,
vivem diariamente o problema do Direito, fórmu
las criadoras, criativas e inovadoras. Tenho a im
pressão de que o Dr. Felker tocou hoje, aqui,
em algo importante. Ouvimos com atenção a As
sociação dos Magistrados Trabalhistas, que fez
um libelo fundamentado contra a figura do juiz

_ classista. Um dos argumentos que me impres
sionou na argumentação foi o seguinte: coloca-se
um vogal, que é um cidadão metalúrgico, e de
repente ele tem que decidir a situação de um
bancário, e vice-versa. Um não tem a vivência
do outro, um não tem o conhecimento da outra
situação. Este é um argumento forte. Agora, em
sua colocação, vejo que poderíamos evoluir para
algo - gostaria que V.Ex' insistisse maís, disses
se-nos onde estão esses elementos, onde podere
mos buscá-los, para que possamos fazê-lo, tra
zendo-os à Comissão para discutirmos. Estou
imaginando um cenário de uma Justiça do Traba
lho que tivesse como etapa inicial uma Junta de
Conciliação que julgasse e discutisse basicamen
te a questão, de fato, daquele litígio, e que essa
Junta pudesse ser composta por um bacharel
eleito como árbitro e votado, por exemplo, na
esfera dos sindicatos patronaís ou dos trabalha
dores, ou votado territorialmente, em um determi
nado território, mas votado. Ele trabalhana com

um curto mandato, de 2 ou 3 anos, seria um
árbitro, trabalharia com vogais que seriam convo
cados como convocamos os jurados para cada
júri e - quem sabe? - exigindo uma especia
lização. Como, por exemplo, em uma causa que
envolvesse metalúrgicos: teríamos vogais meta
lúrgicos e vogais das empresas metalúrgicas; em
uma causa que envolvesse uma relação contra
tual entre um bancário e um banco, o sindicato
dos banqueiros e o sindicato dos bancários indi
cariam os seus vogais para aquele período ou
para aquele grupo de julgamentos. Enfim, se bus
caria uma fórmula que contivesse um vogal rota
tivo, ou seja, que se pode mudar. Essa é uma
das coisas que considero extremamente impor
tantes. Nessa recente campanha eleitoral, na peri
feria de São Paulo, costumava perguntar à popu
lação se algum dos presentes já havia servido
como jurado, e em uma única ocasião um cida
dão, que por sinal era o único de gravata, levantou
a mão. Então, a nossa Justiça é classista. É por
isso que o povo não entende e não conhece o
mecanismo da Justiça. Por que o povo entende
tanto de tantas coisas no Brasile é capaz de enten
dê-Ias tão bem? Por exemplo, no carnaval todos
sabem a respeito do júri; os critérios do futebol
todos também conhecem. Eu, que sou de uma
família de juízes, de advogados e de promotores,
quando vou relacionar-me com um homem do
povo percebo que ele não tem noção de o que
fazemos. É por isso que somos, inclusive, objeto
de ataque nos jornais. Deveríamos transformar
mais pessoas em vogais classistas e fazer um
segundo degrau nessa Justiça para as questões
de Direitoque não exigem uma maior preparação
técruca e que de fato não e inibidora para aquele
pobre homem que nunca mexeu em um Código,
para que ele não tivesse de enfrentar um advo
gado, que, no mínimo, seria da qualidade do Dr.
Felker, que aqui está nos brindando com sua
agradável presença.

Esta era a colocação que gostaria de fazer.Mui
to obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Ilustre Re
lator, gostaria de complementar essa pergunta
para não ter que fazê-ladepois. Imagino esse mes
mo sistema concebido por V. Ex', só que nele
haveria uma discussão da questão de fato: haven
do a conciliação, o que resultasse disso, aí sim,
poderia receber a interferência do juiz togado, do
profissional do Direito, para dar forma àquilo que
tivesse sido acordado. E se, discutida a questão
de fato, não houvesse a conciliação, o produto
dessa discussão, dessa tentativa, seria submetido
ao juiz. Era esta a complementação que queria
fazer.

Passo a palavra ao Dr. Reginaldo Felker, que
terá dez minutos.

O SR. REGlNALDO FELKER - Gosto muito
de História, pois penso que ela é a nossa grande
mestra. Essa solução seria uma volta ao passado.
O Decreto n° 21.396, de 1932, instituiu Juntas
de Conciliação, em que o Presidente das Juntas
era preferencialmente um membro da OAB, um
magistrado aposentado, ou qualquer coisa assim.
O problema dessas Juntas foio fato de o Governo
se dar conta da arma política que elas represen
tavam e ter açambarcado a indicação. Mas a idéia
inicial era que a indicação fosse feita através de
sorteio.
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o SR. RELATOR (Plínio de Arruda Sampaio)
- Há voltas ao passado que são um retrocesso,
l1UIS há voltas ao passado que são um avanço.

O SR. REGlNALDO FELKER- Sim, são avan
ços. Jayme de A1tavila, no inicio de um livro, diz
que toda essa nossa construção jurídica é uma
grande árvore, o vento das evoluções e das revolu
ções sacodem os galhos e faz cair os frutos e
as flores, a terra os absorve e eles voltam como
seiva, aos poucos. Assim sendo, estamos num
continuo retomar ao passado. Acho muito interes
sante a idéia.

Quanto àquela questão do metalúrgico, citada
como exemplo, só seria possível nas Varas de
Conciliação, mas nas Juntas de Conciliação o
que representa a figura do vogal é o povo, um
elemento popular. Não interessa se ele é ou não
um bancário, o que interessa é a condição de
empregado que ele tem, a classe social a que
pertence, não a categoria profissional.

Quanto ao problema do preparo, vamos partir
de um ponto filosófico:julgar é um ato de erudi
ção ou de bom senso? Se for de erudição, o
juiz tem toda razão, não tem lugar para isso. Se
for de bom senso, então temos que trazer à socie
dade. Um jovem advogado, tempos atrás, disse
me, na faculdade, que estava decepcionado, pois
havia estudado Direito do Trabalho por três anos
e corria o risco de chegar à Junta e o padeiro
da rua dizer que ele não tem razão. Respondi
que se ele fosse fazer o julgamento de alguém
da rua dele que havia matado o vizinho e lá o
açougueiro da rua o absolvesse, ele babaria de
fervor humanista, porque teria sido a sociedade
que o absolveu. Quer dizer: o padeiro não pode
dizer se tem direito a aviso prévio ou não, mas

.o açogueiro pode dizer sobre a liberdade do cida
dão que tirou a vida de outro, que é o bem maior
que se pode ter. Esse problema de bom senso
não tem nada a ver com erudição. Uma vez assisti
a uma conferência em que o juiz dizia que o ato
de julgar é um ato de formação técnica. Depois,
no correr da conferência, ele citou um caso que
ocorreu em MinasGerais - terra do ilustre Consti
tuinte, que talvez até conheça essa estória: uma
reclamatória de insalubridade em que houve re
curso para o TST, que demorou muitos anos para
julgar. Nesse tempo, a empresa desmanchou a
fábrica velha e construiu uma nova. O TST decidiu
por uma renovação de perícia. Volta o processo,
e o que o meritíssímo juiz, erudito, com cinco
anos de faculdade, que passou no concurso com
brilhantismo, determina? Determinou que des
manchassem a fábrica nova e refizessem a velha
para decidir se havia ou não insalubridade. É ina
creditável mas é verdade. No ato de julgar não
adianta erudição. O sujeito pode vir com Jhering
e com Savigny para cima de nós que a sentença
é injusta. Não é no Direito Positivo que vamos
procurar a solução da justiça no caso concreto.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Passo a
palavra ao eminente Constituinte Paes Landim.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr.
Presidente, ilustre expositor, meus colegas, para
benizo o Presidente da Associação dos Advoga
dos Trabalhistas pela sua exposição embora dis
cordando de várias das suas colocações. Acho
que é muito importante e relevante na Comissão
a audiência pública. Devemos ouvir depoimentos

com análise crítica. Esta é uma contribuição im
portante, independentemente de eventuais dis
cordâncias - esta é uma colocação criativa e
muito rica para os nossos trabalhos.

Uma frase do ilustre expositor me deu certa
noção do problema ligado aos juizes classistas.
Ele disse, em determinado momento, que "a me
tade dos sindicatos é dirigidaporpelegos". Voltan
do a essa colocação, verificamos que a Justiça
do Trabalho foi criada em 1937, por Getúlio Var
gas, baseada na Carta Del Lavoro, de Mussolini,
ficando subordinada ao Poder Executivo: aquela
preocupação do regime autoritário de tentar con
ciliar, através da persuasão autoritária, digamos
assim, os confiltos de trabalho. Então, subordi
nado ao Poder Executivo criou-se aquela figura
do juiz classista - de empregado e de empre
gador. Somente depois é que essa Justiça real
mente passou a se incorporar ao Poder Judiciário.
Não sei até que ponto - e V.Ex" disse em determi
nado momento que juizes classistas são as peças
de consoantes mudas. Se em sindicatos há pele
gos - os juizes c1assitastambém podem ser indi-

. cados sem representatividade profissional.

Assim como hoje o ilustre 'representante dos
juízes de trabalho deu ênfase à crítica ao juiz clas
sista como nó górdio de trabaho, eu também
não sei se a presença dele teria realmente esse
sentido com que o nosso querido Plínio tanto
se preocupa, com muita justiça - este é um
dado importante que temos de relevar - de fazer
a aJustiça funcionar e ter aquele sentido de legiti
midade perante o próprio cidadão, sobretudo o
operário.

O ilustre expositor também falou em extrajudi
ciários: mecanismos de conciliação e arbitragem,
que é uma recomendação desde a Carta Européia
de 61. U rapidamente, antes de vir a esta audiên
cia, um capítulo o Ministro Victor Russomano e
vi que a Carta Européia de 61 já recomendava
favorecer a consulta paritária entre empregado
e empregador; recomendava também a institui
ção e utilização de processos apropriados de con
ciliação e arbitragem voluntária para regulamen
tação e solução de conflitos de trabalho. Apesar
de todo esse contexto, no Brasil o que temos
visto é que o problema sindical tem sempre, de
um lado, uma conotação de natureza ideológica,
ou, então, uma conotação de pai dos pobres, dos
oprimidos, aquela paternidade espúria do Estado
querendo conduzir o movimento sindical. No Bra
sil não se deixou o movimento sindical ter plena
liberdade e autonomia, livre das amarras do Esta
do, do famoso imposto sindical, dos problemas
nebulosos que a lide política brasileira até hoje
não resolveu. Tudo isso me parece interferir na
construção da .Justíça do Trabalho. Ela tem que
ser modernizada. E preciso informalizar através
da arbitragem e - esses órgãos bipartidos repre
sentantes de empregados e empregaores, de ma
neira informal, repito - tentar concilair as partes,
levá-las a uma decisão de conciliação dos seus
problemas, de seus conflitos, levando à Justiça
do Trabalho tão-somente aqueles fatos que forem
irremediavelmente inconciliáveis. A moderniza
ção da Justiça do Trabalho passa por aí. Isso
é que interessa ao operário, ao trabalhador. Se
o juiz classista está emprestando essa sensibi
lidade popular à Justiça do Trabalho, não me
parece relevante nem verdadeiro. Da maneira co
mo são conduzidos os sindicatos no Brasil, com

esse direcionamento de pelegos, de paternalismo
estatal e estatizante, até que ponto esses vogais
realmente representariam a vontade autêntica dos
trabalhadores brasileiros?

Era esta a colocação que gostaria de fazer.

O SR. PRESIDENTE (José Carlos) - V. Ex"
tem 4 minutos para dar a resposta.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) 
Acho que corremos o risco de elegerem mal, in
clusive. Nós também corremos o risco de eleger
mos mal os nossos Deputados e Senadores. Não
terá ocorrido isto nas últimas eleições? Certamen
te não nesta Casa, mas esse é um risco do regime
democrático.

O SR.CONSTITUINTE PAES LANDIM- (Inter
venção fora do microfone. Inaudível).

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Peço ao
Deputado Paes Landim, por gentileza, falar ao
microfone para o registro apropriado.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Talvez a expressão "a metade dos sindicatos é
dirigida por delegados" seja exagerada.

O SR. CONSTITUINTE PAES LADIM - (Fora
do microfone)

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Sim eu disse e me desculpo. Não há como colocar
uma proporção dessa. Mas há um grande número
de presidentes de sindicatos ou pelegos ineficien
tes. Uma é a realidade sindical do ABC,das gran
des cidades. Outra é daqueles pequenos sindica
tos, em que o patrão leva o recibo de quitação
para homologação e o Presidente homologa sem
saber o que está fazendo. Já tive oportunidade
de estar com Reclamatórias para anular homolo
gações que o presidente confessou, em audiên
cia, que não tinha a mínima noção do que estava
escrito ali. Esta é a realidade. Não podemos fugir
disso - Como aprimorar? Através da prática da
democracia, o que ainda vai levar algum tempo.
É um preço que temos de pagar. Não é só o
problema da popularização. Tenho muito medo,
caro Presidente e caro Relator, de deixarmos o
juiz sozinho no ato do julgamento. É um risco
terrível. Está aí outra vez a história. Não é um
general de HitIler, todo empertigado de medalhas,
que nos causa repulsa, o juiz do nazismo, fascista,
não é o general fascista, que está na dele. Este
é o problema ele está desvinculado da comuni
dade, faz o que o oficial do dia manda. Esta reali
dade vivemos no meu Estado em 1964, quando
o juiz levou ao quartel mandados de prisão assina
dos em branco, para que o comandante do regi
mento prendesse quem quisesse. E ele não presta
conta disso para ninguém porque está sozinho.
Essa atividade de se dispor da pessoa ou sobre
o patrimônio não pode ser deferida a uma pessoa
isolada. A justiça tem que ser colegiada. Então,
é um problema de concepção filosófica da aplica
ção da Justiça. Não é SÓ o problema do vogal
na Justiça do Trabalho.

O SR. PRESIDENTE (José Carlos) - Com a
palavra o nobre Deputado Ivo Mainardi. Os gaú
chos hoje fizeram uma festa, V. Ex' está de para
béns.

O SR. CONSTITUINTE IVO MAINARDI - nus
tre expositor, meu querido conterrâneo, de quem
muito me orgulho...Como disse nosso Presidente,
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hoje os gaúchos fizeram uma festa. Realmente,
agora entendi. Gostaria de ouvir, Dr. Reginaldo
Felber, o que pensa aABRATsobre a instabilidade
do Fundo de Garantia. V. Ex"tem outras normas
constitucionais sobre a matéria, que sugere serem
inseridas no novo texto? Gostaria de ouvi-lo, em '
primeiro lugar, sobre a estabilidade e o Fundo
de Garantia; em segundo lugar, se a ABRAT tem
outra norma - ou normas - a respeito desta
matéria. Esta é a primeira pergunta.

Segunda pergunta: está tão em voga, e gostaria
de ouvir a opinião de V.Ex"sobre se acha conve
niente a inserção, na Carta Magna, da inconstitu
cionalidade por omissão, para a plena aplicação
da lei?

Gostaria de ouvir sua opinião sobre esses dois
tópicos.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo
a palavra ao nosso convidado, Dr, Reginaldo Fel
ker.

O SR. REGINALDO FELKER- Sr. Presidente,
disse, no início dos trabalhos, que dividimos a
matéria trabalhista constitucional em quatro cam
pos: Direitos Individuaisdo Trabalho, Direitos Co
letivos, Seguridade Social e Justiça do Trabalho.
Estivemos tratando só da Justiça do Trabalho.
Os Direitos Individuais comportariam um semi
nário à parte, assim como os Direitos Coletivos.
Mas, rapidamente, apenas quanto ao problema
da estabilidade o que tem sido decidido em nos
sos encontros é que seja assegurado o direito
de emprego - e aí as teses são: ou desde o
momento da admissão ou após um estágio expe
rimental menor ou maior. As decisões têm varia
do, nos encontros, para o reconhecimento do di
reito ao emprego a partir de um prazo experi
mentai curto, trinta dias em algumas ocasiões,
e há até sugestões de noventa dias no máximo,
espaço experimental que já existe hoje. Não mais
do que isso. Dai em diante, haveria garantia do
emprego.

Quanto ao Fundo de Garantia, a tese predomi
nante, e com amplo predomínio, inclusive de ad
vogados de empregadores, é pela sua concomi
têncía com o regime da indenização. Ou seja,
uma coisa não exclui a outra. Existiriam as duas
coisas.

Quanto à inconstitucionalidade por omissão,
não está em nosso trabalho, mas em trabalho
apresentado pela OAB do Rio Grande do Sul em
dois ou três Congressos, no sentido de que a
Constituição assegure mecanismos para que pos
sa funcionar a inconstitucionalidade por omissão.
Isso tem entrado em referência como, por exem
plo, no processo do trabalho, porque, em última
análise, vai reabrir a discussão do poder norma
tivo.Como vai funcionar se a norma é por omissão
inconstitucional e o Poder Legislativo, determi
nado pelo Executivo ou pelo Judiciário, não pro
move a feitura da lei? Como agir? Duas, pare
ce-me, são as soluções: uma é a dissolução do
Congresso e a nova eleição, que é teoricamente
possível mas praticamente muito difícil; a outra
é conferir à corte constitucinal o poder normativo.
Daí vamos ver que o poder normativo está-se
desenvolvendo em outros campos, é inclusive um
pressuposto no campo constitucional, até no Di
reito Civil, Os senhores, que são advogados, di
gam-me; o que é a sentença do juiz que estabe-

lece a convenção de condomínio quando os con
dôminos não se acertam e um entra em juízo
e pede a convenção, que o juiz dá por sentença?
Isso é poder normativo na justiça civil, não é?
É neste ponto que tem voltado a discussão para
o nosso meio: o poder normativo da Carta Consti
tucional, que, parece-me, é a única forma.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Jairo Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO 
Sr. Presidente, membros da Mesa, ilustre expo
sitor, ilustres colegas e demais presentes, eu esta
va inquieto, imaginando que houvesse, da parte
do expositor, uma fixação,em termos conceituais,
quanto à sobrevivência do modelo do vocalato.
Quero concordar com os que entendem que o
modelo que temos é, além de corrompido, cor
ruptor, com todo o respeito a quem entenda dife
rente, sem que isso envolva um julgamento sobre
o eventual ocupante do cargo de juiz. Considero
e repito o que disse antes: essa é uma imoralidade
que temos no País. Mas percebi que nas concep
ções ideológicas com as quais quero concordar
está fundamentalmente assentada a idéia da de
mocratização da Justiça, da participação do povo
na administração da mesma. Fico muito felizem
ouvir isso de um advogado que representa a enti
dade que congrega os advogados trabalhistas do
Brasil. Queremos encontrar os caminhos e os
meios, como mencionou o ilustre Relator, secun
dado pelo nosso ilustre Presidente da Subcomis
são. E aqui já se começa a fazer um desenho
de como se pode implementar a idéia, não só
no campo trabalhista, mas em outros âmbitos,
também, da administração e da prestação jurisdi
cional. É um registro que faço, talvez me solidari
zando com esta tese, porque eu também entendo
que esse vocalato que está aí não pode perma
necer. Podemos encontrar outras fórmulas e solu
ções que não esta, nem mesmo mantendo essa
categoria que existe hoje. As idéias estão fluindo,
estão sendo apresentadas no plenário desta Sub
comissão. O ilustre expositor fez uma referência
sobre o Iobby para extinguir o vocalato. Acretdito
e tenho, pela minha sensibilidade, constatado que
temos tido aqui um Iobby pela manutenção desse
vocalato, que será a destruição daquilo que quere
mos para um Brasil novo. Existe, sim, um Iobby
para manter esse estado de coisas. Nós, demo
cratas e progressistas, que queremos a justiça
do povo, que se legitima na soberania do povo,
não podemos aceitar injunções dessa natureza.
Este é mais um registro, mais um endosso e mais
uma solidariedade.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo
a palavra ao nosso ilustre convidado.

O SR. REG1NALDO FELKER - Gostaria de
fazer apenas uma observação. Este problema do
lobby não envolve nenhum pedido de segredo,
por isso posso admitir. O Ministro Sussekind, no
ano passado, em Gramado, numforom trabalhis
ta organizado por um sindicato patronal, disse,
para quem quisesse ouvir, que as multinacionais
estavam organizando Iobbies, não especifica
mente para agir no Congresso, mas para movi
mentar a opinião pública contra o poder norma
tivo e a representação classista, porque, termi
nando essas duas características, termina a Jus-

tiça do Trabalho como tal. Então, a origem da
informação posso lhe dar, porque não foi dita
em segredo, mas declarada numa conferência
do Ministro Sussekind, em Gramado.

Quero também mencionar uma observação:
não sou advogado do sindicato, deixo isso bem
claro; não estou defendendo nenhum Presidente
ou candidato do sindicato; sou um profissional
liberal, advogo para empregado e empregador,
no velho estilo de advogado, com escritório, ban
ca montada - não tenho nenhum problema de
ordem pessoal nisso. Creio que o que estamos
fazendo aqui é importante: abrir o debate, porque
já deveríamos ter começado a fazê-lo há vinte
anos. Estamos fazendo isso de um ano para cá,
quando muito. Precisamos sensibilizar a opinião
pública, até mesmo a nossa comunidade jurídica.
Vejam quanta coisa tem aparecido só nessas dis
cussões que os senhores têm acompanhado nos
últimos dias. Esta discussão tem que amadurecer.
Este é um processo de maturação gradativa. Os
senhores não precisam ter a esperança de fazer
obras perfeitas nesta Constituição, sobre a qual
estamos discutindo há um ano, quando essa dis
cussão deveria estar existindo pelo menos há uma
década. Se não começarmos esta discussão ago
ra, a sério, qualquer que seja a solução desta
Constituição, vamos estar discutindo para a próxi
ma Constituição. Este é um processo lento, é
um processo de busca de soluções. Hoje mesmo
levantou-se aquele problema da Junta de Conci
liação, que não tinha surgido em nenhum dos
dez congressos que fiz com o Presidente da
ABRAT até agora. Por isso, acho extremamente
válido,Sr. Presidente, Sr. Relator e distintos Cons
tituintes, porque não se está trabalhando em váo:
o que não for aproveitado nesta Constituição vai
amadurecer para a próxima. Esse debate, então,
me parece muito imoortante.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o Constituinte Francisco Amaral.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL
- Não ouvi a exposição, então não tenho mo
ção...

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Consti
tuinte Ronaro Corrêa, V. Ex"tem quatro minutos
para interpelar o expositor. .

O SR. CONSTITUINTE RONAROCORRÊA
Sr. Presidente, Sr. Relator, nobres componentes
da Mesa, ilustre expositor, caros Constituintes,
Sras e Srs. visitantes, queria valer-me da tentativa
de pertinência quanto ao que aqui vou colocar,
fundamentado no fato de que esta é a Subco
missão do Poder Judiciário. Subsidiariamente às
colocações sobre as quais V.Ex' com tanta pro
prietade discorreu, vou tentar fazer uma coloca
ção de convicção pessoal que não está necessa
riamente atrelada ao tema da Justiça do Trabalho
mas, sendo um tema do Poder Judiciário, com
a licença da Mesa e dos colegas, eu me permito
voltar à consideração, já que aqui tenho esposado
em outras ocasiões, esse ponto de vista, que diz
respeito ao aspecto da vitaliciedade do magis
trado. Como já coloquei, até cansativamente, para
colegas Constituintes que já me têm ouvido sobre
essa questão, penso que é um contexto de análise
do que seja casta e do que seja elite. Elite é o
produto do esforço, da competência, da determi
nação. Elitizam uma gente, um povo, uma raça,
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a perseverança, a competência, o estudo, o apri
moramento. A casta nada tem a ver com isso,
senão um contexto de privilégio.

Nesta dimensão também coloco que dos pode
res constituídos apenas e tão-somente a vitalicie
dade é a ferramenta que empreta um contexto
ditatorialao Poder Judiciário. Na medida em que
o Poder Legislativose socorre na consulta popular
a cada período de tempo assemelhado, digamos,
a quatro anos, e tem que revigorar o seu mandato
através de uma consulta popular; na medida em
que todos nós abjetamos com especial vigor que
o Poder Executivo se perpetue no poder, resta
indagar por que razões caberia ao Poder Judiciá
rio, esse que deve ser norteador dos melhores
propósitos e melhores exemplos, a vitaliciedade?

Acho que vitalícioé aquele que é competente,
que é bem-vindo, que é cioso dos seus compro
missos e das suas obrigações. Sem querer com
prometê-lo nisso, V.Ex' acabou de discorrer, ain
da que en passant, sobre o alto grau de probabi
lidade, que todos conhecemos, de magistrados,
de juizes, que não são necessariamente - sem
que isso comprometa a classe e a categoria 
ciosos dos seus compromissos, de sua responsa
bilidade,mas que são ventilados por essa vitalicie
dade, que acho uma aberração, com o devido

-respeíto, Penso que vitalício é todo aquele que
é competente, cioso e responsável.

Na palestra proferida anteriormente, com tanta
sabedoria, pelo expositor que antecedeu V. Ex",
foi dito aqui, entre aspas, que em muitos casos
a comunidade nem os deixa sair, referindo-se ao
juiz, quando ele é querido pela sociedade a que
serve.

Vejamos, então, que na verdade essa é uma 
questão de competência, é questão de o cidadão,
enquantojuiz,enquanto magistrado, ser bem visto
e benquisto pela sociedade a que presta seu su
perlativo serviço.

Queria, a par destas considerações, fazer a se
guinte observação: a vitaliciedade empresta um
cheiro ditatorial a um poder que é excelso e que
deveria ser o norteador maior de todos os pode
res. Se V. Ex" não se sentir constrangido, não
se sentir comprometido com essa colocação, que
sai da temática que o trouxe, em tão boa hora,
a esta Subcomissão, gostaria de ouvirseus gentis
comentários a respeito. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o Dr. Felker, para responder.

O SR. REGINALDO FELKER- Meu caro De
putado, constrangimento eu não tenho - posso
ter ignorância!

O SR.PRESIDENTE (José Costa):;- Dr,Felker,
um instante. Passo a palavra a V. Ex" para respon
der a arguição do eminente Constitumte,podendo
se exceder um pouquinho em suas considerações
finais, já que o eminente Constituinte Ronaro é
o último Constituinte inscrito na noite de hoje.

O SR. REGlNALDO FELKER - Antes de res
ponder, como é o último, faço apenas o registro
de que recebi aqui o contracheque do eminente
MinistroJoão Wagner, relativoa fevereirode 1987,
que como magistrado, Ministroclassista do TST,
recebe, com todas as vantagens, gratificações,
etc, Cz$ 36.000,00. Não há segredo nisso. Pare
ce-me que teriam dito hoje aqui - não estive

pela manhã - que eram uns marajás etc. Faço
o registro porque veio o documento para cá.

O SR. CONSmUINTE JAIRO CARNEIRO 
Fui eu quem fez referência aos marajás, louvado
nos dados e informações trazidos a esta Subco
missão pelos magistrados trabalhistas. Os juízes
classistas se aposentam com cinco anos - me
nos tempo do que aqueles marajás de Alagoas
e do Paraná - e fazem jus a uma série de outras
vantagens, independente de, como juízes pode
rem assumir mil outras atividades na sociedade
- atividades lucrativas, empresariais e de toda
ordem. Eu me louvei nessas informações. Acre
dito que as informações dos magistrados são fide
dignas, porque eles também têm grande respon
sabilidade e fé pública.

O SR. REGINALDO FELKER- Não quero en
trar no mérito da questão de vencimentos. Aúnica
coisa que sei é que eu ganho muito pouco. Quan
to aos outros, não sei. Só façe o registro porque
o documento veio para cá e eu até não tinha
conhecimento dos termos em que tinha sido colo
cada a questão.

Quanto ao problema da vitaliciedade - não
é por constrangimento - confesso que não che
guei a uma conclusão. Acho que o grande mal
da vitaliciedade é esse problema de corporação
que existe:o juiz se sente irresponsável. São rarís
simos os casos de punição de juiz.É preciso haver
uma extraordinária manifestação de corrupção
para que seja punido um juiz. Por desídia, não
me lembra de ter visto algum ser punido.

Os juízes eleitos, ou concursados, por prazo
determinado, poderiam melhorar a qualidade,
realmente - eles cuidariam melhor disso. Quanto
à forma de recondução, sinceramente, não sei
como poderíamos fazer. Por exemplo, o juiz con
cursado para trabalhar dez anos, teria que prestar
novo concurso ou se submeteria à apreciação
comunitária? Seria à comunidade onde ele serviu
nove anos e foi bom juiz ou àquela em que está
há um ano e condenou o chefe da comunidade
local, onde ninguém o conhece? Esse mecanis
mo é que ainda não consegui verificar como se
poderia fazer.Emtese, sim, é procedente. Avitalie
ciedade leva ao desleixono cumprimento de seus
deveres, porque ele sabe que aquilo está sacra
mentado, que vai-se aposentar ali etc. Realmente,
não consegui vislumbrar como instrumentalizar
essa volta do juiz, como fazer isso. Talvez seja
mais um ponto a ser estudado pela douta Co
missão.

Era esta a última interferência.

Quero agradecer a atenção dos eminentes
Constituintes, e dizer-lhes, mais uma vez, muito
obrigado pelo convite.AABRAT está à disposição.
Gostaria de renovar o convite para o nosso Con
gresso no dia 20, aqui em Brasília,e, ao mesmo
tempo, para o I Encontro Latino-Americano de
Advogados Trabalhistas, que estaremos promo
vendo em Porto Alegre, em outubro, onde quere
mos abordar dois temas com os colegas advoga
dos: o problema da legislação trabalhista das po
pulações migrantes - o paraguaio que trabalha
no Uruguai, o argentino que trabalha aqui etc.
- e a liberdade do exercício da advocacia traba
lhista na América do Sul. O problema no Chile
é muito sério. Tenho recebido telefonemas da
Anistia Internacional, por exemplo, pedindo que

enviemos telegramas das nossas associações pa
ra o Ministério do Interior chileno reclamando da
prisão de advogados trabalhistas no Chile.No Pa
raguai a situação também é muito difícil. Quere
mos ventilar esse problema em Porto Alegre, em
outubro. V. Ex"" nos daria um grande prazer em
participar desse nosso Encontro.

Muito obrigado aos senhores, muito obrigado
à Mesa.AABRAT continuará sempre à disposição
desta Comissão. (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE(José Costa) - Agradeço
ao Dr. Reginaldo Felker pela sua brilhante expo
sição e, mais ainda, pelo fato de ter superado
grandes dificudades - ele, que contatou comigo
na tarde de ontem, por telefone - para chegar
até aqui e falar perante esta Subcomissão, no
dia de hoje.

Dr, Felker, ouvimos um brilhante advogado tra
balhista. Não sei se é porque sou advogado, mas
fico feliz quando vejo alguém com sotaque de
advogado, falando a linguagem que o bom profis
sional deve falar,com sinceridade, mostrando sua
paixão e seu amor pelas causas que defende,'
falando um pouco do seu sofrimento. Asua expo
sição relata um pouco do quotidiano, do dia-a-dia
de todos os advogados, trabalhistas ou não, deste
País.

Tenho mais de vinte e cinco anos, quase trinta
anos de militância profissional. Fui advogado cri
minal, fiz apenas um pouquinho de advocaéia
trabalhista, mas muita advocacia cível,e só inter
rompi a minha atividade profissional agora, ao
ser eleitopara a Assembléia Nacional Constituinte,
neste meu terceiro mandato.

Estou lendo aqui, em um de seus trabalhos,
uma citação de um alagoano, que é Calheiros
Bonvim, do seguinte conteúdo:

"Quanto mais pobre o homem do povo,
mais necessidade de uma justiça pronta, rá
pida e acessível à sua pobreza."

Penso que o grande inimigo do trabalhador
é o estômago. Isso é que o leva, muitas vezes,
a fazeracordos que contrariam os seus interesses,
acordos que ferem os mais elementares princí
pios de justiça. Realmente, precisamos dar a esse
trabalhador - e há um a imensa legião deles
neste País - uma Justiça barata, eficiente, rágida.
A forma salônica par criar e edificar essa Justiça,
na nova Constituição, só será possível com a am
pla participação da sociedade.

Esse trabalho de engenharia competirá, de al
guma forma, ao nosso eminente Relator Plínio
de Arruda Sampaio. Sinto-me feliz, ao termino
desta terceira audiência da Subcomissão do Po
der Judiciário e do Ministério Púbico, por verificar
a preocupação, não apenas de meus companhei
ros de Subcomissão, mas dos presentes: perma
necem aqui no Plenaário representantes do Minis
tério Público,juízes, delegados de política etc. Isso
mostra um grande interesse pelo debate em tomo
do Poder Judiciário e dos temas afins que aqui
estão sendo tratados.

Lastimavelmente, essas idéias não deveriam ter
sido discutidas há dez anos, como V. Ex' fez refe
rência: essa discussão jamais deveria ter parado.
O hiato maior devemos exatamente àquela noite
negra de vinte anos de ditadura, da qual, graças
a Deus, estamos samdo, e espero que ela jamais
volte a acontecer neste País.
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Temos, inclusive, grande preocupação - nós,
políticos, e não apenas os membros desta Comis
são - de ajudar a viabilizar esse período de transi
ção: sairmos da ditadura para a reconstrução de
um estado de direito democrático no País.

A V. Ex', muito obrigado.
Lembro a meus eminentes pares, a meus emi

nentes companheiros de Comissão, que amanhã,
às 9h30min, faremos uma reunião administrativa
para avaliação do trabalho realizadoaté o presente
e para traçarmos, inclusive,algumas diretrizespa
ra a continuação do nosso trabalho, sobretudo
na próxima semana.

Fica, portanto, convocada formalmente uma
reunião da Subcomissão do Poder Judiciário e
MinistérioPúblico para as 9h30min de amanhã.

Não quero cometer hoje a injustiça que cometi
ontem, não agradecendo o desvelo dos funcio
nários da Casa, que até esta hora, superando enor
mes dificuldades, aqui estão servindo a esta Sub
comissão, prestando um serviço sem dúvida algu
ma, relevantíssimo para o País.

Muitoobrigado a todos e até amanhã.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
ELEITORAL, PARTIDÁRIA

E GARANTIA DAS
INSTITUIÇÕES

Subcomissão do sistema
eleitoral e

partidos políticos

ATADA l' REUNIÃO (INSTALAÇÃO)

Aos sete dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às doze horas e trinta
minutos, na sala da Comissão de Relações Exte
riores do Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se
a Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos
Políticos, sob a Presidência eventual do Senhor
Constituinte LélioSouza, com a presença dos se
guintes Constituintes: Arnaldo Moraes, Israel Pi
nhsíro Filho,José Melo,WaldirPugliesi,José Agri
pino, Jayme Santana, MaurícioCampos, LuizMar
ques, Saulo Queiroz, Airton Cordeiro, Francisco
Rossi, Lídice da Mata, Ervin Bonkoski, Fernando
Gasparian, Joaquim Haickel,José Ulisses de Oli
veira, Eunice Michiles e Prisco Viana. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declarou
instalada a Subcomissão e esclareceu que iria
proceder à eleição do Presidente e dos Vice-Pre
sidentes, convidando, nos termos regimentais, os
Senhores Constituintes Waldyr Pugliesi e Saulo
Queiroz, para funcionarem como escrutinadores.
Realizada a eleição, e verificando-se a coincidên
cia do número de sobrecartas com o de votantes,
apurou-se o seguinte resultado: para Presidente,
Constituinte Israel Pinheiro Filho 16 votos e Cons
tituinte LélioSouza 1 voto. Para l°-Vice-Presiden
te, Constituinte Jayme Santana 17 votos; em bran
co 1 voto; para 2°-Vice-Presidente, Constituinte
Lélio Souza 17 votos; em branco 1 voto. Foram
proclamados eleitos Presidente, 1°_Vice-Presiden
te e 2°-Vice-Presidenteos Senhores Constituintes

Israel Pinheiro filho, Jayme Santana e LélioSou
za, respectivamente. Assumindo a Presidência, o
Constituinte Israel Pinheiro Filho agradeceu em
seu nome e dos Constituintes Jayme Santana e
LélioSouza a honra com que foram distinguidos.
Em seguida, designou o Constituinte Francisco
Rossi para relatar a matéria. Usaram da palavra,
ainda, os Senhores Constituintes Ervin Bonkoski,
Prisco Viana, LélioSouza e Airton Cordeiro. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu
por encerrados os trabalhos, às doze horas e cin
qüenta e cinco minutos, cujo teor será publicado,
na íntegra, no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte, convocando os Senhores Consti
tuintes para a próxima reunião a ser realizada dia
nove de abril, às nove horas e trinta minutos, com
a seguinte pauta: debate de matéria constitucio
nal. E, para constar, eu, Sérgio da Fonseca Braga,
Secretário, lavrei a presente ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente.

AJYEXO AATA DA I'REUNIÃO (INSTA
LAç4Ó) DA SUBCOMISSÃO DO SISTEMA
ELErrORALE PARTlDOSrouttcos. REA
LIZADA EM 7DE ABRILDE 1987,AsDOZE
HORASE TRINTA M1NaTOS, iNTEGRA DO
APAJYHAMENTO TAOO/GRAFICO, COMPU
BUCAÇÃO DEVIDAMENTEAUTORIZADA
PELO SENHOR PRESIDENTE DA SUBCO
MISSÃO, CONSTlTUINTE ISRAEL PINHEI
ROFlLHO.

O SR. PRESIDENTE(LélioSouza) - Havendo
números regimental, declaro instalada a Subco
missão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos.
" Convido para participar da Mesa o ilustre Cons-.
tituinte Prisco Viana, Relator da Comissão da Or
ganização Eleitoral,Partidária e Garantias das Ins
tituições.

A presente reunião destina-se à eleição do Pre
sidente e dos Vice-Presidentes desta Subcomis
são.

Convido os Srs. Constituintes Waldyr Pugliesi
e Saulo Queiróz para servirem como escrutina
dores.

Proceder-se-á agora à chamada nominal dos
Constituintes, integrantes desta Subcomissão. À
medida que forem chamados, S. Ex"sdepositarão
os seus votos na uma. Antes, contudo, deixo a
palavra à disposição.

O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI 
Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(LélioSouza) - Pois não.
Concedo a palavra a V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Lélio Souza) - Solicito
ao Relator da Subcomissão, que participou do
processo conclusivo na condução desse aspecto
dos nossos trabalhos, junto às Lideranças, o
Constituinte Prisco Viana,para que ofereça, a título
de esclarecimento, a resposta solicitada pelo ilus
tre Constituinte.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presi
dente, solicitou-me o ilustre Líder do PMDB na
Constituinte, que, em nome do nosso Partido, in
formasse a esta Subcomissão que em decorrên
cia dos entendimentos políticos interpartidários

por ele conduzidos, nesta Subcomissão coube
ao PMDB fazer a indicação do Presidente e do
2° Vice-Presidente; e ao PFL o 19 Vice-Presidente.
E ainda, em decorrência deste acordo, o Relator
a ser indicado pelo Presidente haverá de contem
plar a representação do PTB.

O Líder do PMDB indica, portanto, para Presi
dente o nobre Constituinte Israel Pinheiro, e para
2°Vice-Presidente o nobre Constituinte LélioSou
za.

O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ 
O Líder do PFL informou-me hoje, pela manhã,
que a vice-Presidência, que cabe ao nono Partido,
seja exercida pelo Constituinte Jayme Santana.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - O Relator
será indicado posteriormente pelo Presidente elei
to. Vamos nos manter em suspense por alguns
instantes.

O SR. PRESIDENTE (Lélio Souza) - É uma
designação posterior, na forma do Regimento.

Não havendo mais nenhuma pergunta, a Mesa
iniciará a chamada dos titulares da Subcomissão
para o processo de votação.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Lélio Souza) - Todos
os Srs. Constituintes já votaram?

Vamos passar, agora, à chamada dos Consti
tuintes ausentes.

(Procede-se a chamada dos Constituintes
ausentes.)

O SR. PRESIDENTE (Lélio Souza) - Todos
os Srs. Constituintes já votaram.

Declaro encerrado o processo de votação.
Votaram 18, Srs. Constituintes e a apuração

será feita agora pelos escrutinadores convidados
pela Presidência.

(Procede-se à apuração da votação.)

O SR.PRESIDENTE(LélioSouza) - Concluída
a apuração, proclamo o resultado.

Eleito Presidente o Constituinte Israel Pinheiro,
com 16 votos.

Eleito para 1°_Vice-Presidente o Constituinte
Jayme Santana, com 17 votos.

Eleito 2°-Vice-Presidente o Constituinte Lélio
Souza, com 17 votos.

Proclamo-os eleitos.

Agradeço a colaboração prestada à Mesa pelos
ilustres Constituintes Waldyr Pugliesi e Saulo
Queiróz, convidando os Constituintes Israel Pi
nheiro e Jayme Santana para assumirem a condu
ção dos trabalhos, doravante. (Palmas.) (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Srs.
Constituinte, agradeço, de inicio,a confiança que
depositaram em nosso nome, e falo também em
nome dos nossos Vice-Presidentes. Espero que
possamos, através de um trabalho intenso e de
um entendimento muito ao gosto, aliás, do tem
peramento nosso, mineiro, que possamos, atra
vés desta Subcomissão, produzir um trabalho em
matéria de Sistema Eleitoral e Organização Parti
dária, que venha de acordo com os interesses
do Brasil.

Defendo o ponto de vista de que através de
partidos políticos fortes, aí sim, teremos uma de
mocracia duradoura e permanente. Esta tarefa
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compete a todos nós, Constituintes. Possamos
excercitar aqui a nossa experiência ao longo de
muitos anos de vida pública, uns em função de
cargos executivos, outros Parlamentares de longa
experiência; possamos realmente, dentro de um
clima de entendimento, de concordía, chegar a
bom termo na nossa tarefa.

Usando de direito regimental, convido para to
mar assento à Mesa o nosso Relator, o Consti
tuinte Francisco Rossi, do PTB de São Paulo. (Pal
mas.)

Srs. Constituintes, eu gostaria de ouvir suges
tões para que possamos estabelecer a nossa meta
de trabalho: marcamos uma nova reunião? Eu
gostaria de ouvir, se alguém tem sugestão a apre
sentar, sobre horários para as próximas reuniões.

A Sra. Secretária está me informando aqui que
ficou estabelecido, em princípio, que os horários
das reuniões seriam a partir das 9 horas e 30
minutos, toda manhã, isto é, todos os dias de
trabalho da Constituite. Evidentemente, de terça
feira a sexta-feira. Em princípio, é isto que está
sendo decidido. Eu gostaria de ouvir sugestões
a respeito da matéria.

O SR. CONSmUINTE LÉLIO SOUZA - Sr.
Presidente, peço a palavra

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Lélio Souza.

O SR. CONSTITUINTE LÉLIO SOUZA- Está
reunião realiza-se cumprindo um calendário esta
belecido pelo Regimento lntemo da Assembléia
Nacional Constituinte, com o objetivo específico
da eleição do Presidente, dos Vice-Presidentes,
oportunizando, logo em seguida, a designação
do Relator. Não tem outro objetivo a não Ser este
de natureza regimental. Nada obsta, contudo, a
que já nesta primeira oportunidade sejam exami
nadas as possibilidades de trabalho da Subco
missão, com vistas à consecução dos seus objeti
vos regimentais e constitucionais.

Todavta, Sr. Presidente, devido à especificidade
desta reunião que fez com que, inclusive, o horário
de instalação dela se desse num momento atípico,
e como pelo próprio Regimento Interno, a partir
de amanhã, ordinariamente, teremos reuniões às
9 horas e 30 minutos da manhã, eu sugeriria
que diferíssemos para a reunião de amanhã a
oportunidade do exame preliminar da ação desta
Subcomissão, do seu trabalho, da sua progra
mação. Parece-me que isto se ajustaria melhor
aos objetivos de V. Ex' e de todos nós que tería
mos, inclusive, um tempo disponível até às 9 ho
ras e 30 minutos da próxima quarta-feira, para
que pudéssemos trazer a esta reunião já um con
junto de idéias que se ajustasse a esse objetivo.
I:: a proposta que faço.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Alguns
dos Srs. Constituintes ainda desejam usar da pala
vra?

O SR. CONSmUlNTE AIRTONCORDEIRO
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Airton Cor
deiro.

O SR. CONSmUINTEAIRTON CORDEIRO
A minha sugestão, complementando o que disse

_ o nobre Constituinte Lélio Souza, é no sentido

de que-o Relator nos trouxesse um arcabouço
para que pudéssemos discutir, sobre ele, e ofere
cermos as nossas propostas, as nossas idéias,
a fim de podermos dar a esta Subcomissão a
agilidade que ela realmente precisa, para que não
discutamos aqui aereamente sobre questões que
ainda não podemos apalpar de forma objetiva.

Sugiro que este roteiro nos seja trazido amanhã,
para que possamos imediatamente trabalhar a
respeito dele. É a proposta.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Gos
taria de informar que a Mesa da Assembléia Na
cional Constituinte já recebeu diversas sugestões
a respeito da matéria pertinente à nossa Subco
missão.

Seria interessante, aceitando as sugestões dos
Srs. Constituintes que já se manifestaram, que
esperássemos até amanhã, até com as propostas
já em mãos, para que pudéssemos realmente de
cidir sobre o nosso rumo e os nossos objetivos.

Tenho uma pequena objeção para o dia de
amanhã, que levanto à consideração dos Srs.
Constituintes: amanhã haverá a eleição da Mesa
da Comissão de Sistematização. Talvez seja um
dia um pouco tumultuado. A minha proposta é
que se transfira para quinta-feira, às 9 horas e
30 minutos da manhã.

O SR. CONSmUINTE LÉLIO DE SOUZA 
Nada em contrário, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Ama
nhã, haverá a reunião da Bancada do PMDB, às
9 horas.

O SR. CONSTITUINTE LÉLIO DE SOUZA 
Mas não há uma determinação regimental à reali
zação ordinária dessas sessões? Apenas este de
talhe.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Pode
haver sessão e não ter número, e então marcamos
para quinta-feira. É uma sugestão que faço em
função do dia de amanhã.

O SR. CONSTITUINTELÉLIOSOUZA- Estou
plenamente de acordo.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Fica
marcada então, e dará mais tempo para o Relator
estudar mais o assunto, examinar e conversar
com os Srs. Constituintes a respeito de sugestões.

Então, fica marcada para quinta-feira, às 9 ho
ras e 30 minutos, neste mesmo local, a primeira
reunião ordinária desta Subcomissão.

Muito obrigado a todos os Srs. Constituintes.
Está encerrada a sessão.

COMISSÃO DO SISTEMA
TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO

E FINANÇAS

Subcomissão de Tributos,
Participação e Distribuição

das Receitas
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA,

REALIZADA NO DIA8-4-87,
DESTINADAÀ ELEIÇÃO

DE PRESIDENTE E
DE VICJ;-PRESIDENTES

Aos oito dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dez horas e cín-

qüenta e quatro minutos, no Plenário desta Sub
comissão, reuniu-se a Subcomissão de Tributos,
Participação e Distribuição das Receitas, sob a
Presidência eventual do Senhor Constituinte Juta
hy Magalhães, presentes os seguintes Constituin
tes, membros efetivos: Affonso Camargo, Jutahy
Magalhães, Airton Sandoval, Domingos Juvenil,
Fernando Bezerra Coelho, Geraldo Fleming, Irajá
Rodrigues, Ivo Vanderlinde, Nion AIbemaz, Os
mundo Rebouças, Gerson Camata, Benito Gama,
Jesus Tajra, José Tinoco, Mussa Dernes, Simão
Sessírn, Carlos Virgílio, João Castelo, Adhemar
de Barros Filho, VirgílioGuimarães e José Maria
Eymael; e o suplente Júlio Costamilan. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declarou
instalada a Subcomissão e esclareceu que iria
proceder à eleição do Presidente e dos Vice-Pre
sidentes. A seguir, usaram da palavra os Senhores
Constituintes Mussa Demes, Paulo Macarini e
Nion AIbernaz.Àsonze horas o Senhor Presidente
suspendeu a reunião, reabrindo-a às onze horas
e quarenta e um minutos, quando usaram da
palavra os Senhores Constituintes Nion AIbemaz,
Fernando Bezerra Coelho e Mussa Demes. A se
guir, o Senhor Presidente iniciou o processo de
votação, convidando os Senhores Constituintes
Gerson Camata e Simão Sessim para servirem
de escrutinadores, iniciando a chamada dos
membros titulares. Às doze horas e nove minutos
foi concluído o processo de votação, verifican
do-se a coincidência do número de sobrecartas
com o de votantes, apurou-se o seguinte resul
tado: para Presidente, Constituinte Benito Gama
com 11 (onze) votos, Constituinte Carlos Virgílio
com 10 (dez) votos; para l s-Vlce-Presídente,
Constituinte Mussa Demes com 10 (dez) votos,
Constituinte José Luiz de Sá com 9 (nove) votos,
em branco 2 (dois) votos; para 2°-Vice-Presidente,
Constituinte José Maria Eymael com 11 (onze)
votos, Constituinte Benito Gama 8 (oito) votos,
em branco 2 (dois) votos. Foram proclamados
eleitos Presidente, 1°_Vice-Presidente e 2°_Vice
Presidente os Senhores Constituintes Benito Ga
ma, Mussa Demes e José Maria Eymael, respecti
vamente. Assumindo a Presidência, o Senhor
Constituinte Benito Gama agradeceu em seu no
me e dos Constituintes Mussa Demes eJosé Maria
Eymael a honra com que foram distinguidos. A
seguir o Senhor Presidente designou o Senhor
Constituinte Femando Bezerra Coelho para Rela
tor desta Subcomissão. Usaram da palavra, em
seguida, os Senhores Constituintes Gerson Ca
mata, Adhemar de Barros filho, Virgílio Guima
rães, o relator Fernando Bezerra Coelho e os 1°
e 2°-Vice-Presidentes, Mussa Demes e José Maria
Eymael. Às doze horas e quarenta e cinco minu
tos, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente, Constituinte Benito Gama, deu por encer
rada a reunião - cujo teor será publicado, na
íntegra, no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte--- convocando a Subcomissão pa
ra reunir-se no dia 9-4-87, às dez horas, para
tratar de normas e procedimentos a serem estabe
lecidos pelo Órgão. E, para constar, eu, Jarbas
Leal Viana, Secretário, lavrei a presente Ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente.

SaJa de Reunião, 8 de abril de 1987. - Benito
Gama, Presidente.
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ATADASEGUNDAREUNIÃO, ORDINÁRIA,
REALIZADA NO DIA14-4-87

ADs quatorze dias do mês de abril do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas
e quarenta e três minutos, no plenário deste Ór
gão, reuniu-se a Subcomissão de Tributos, Partici
pação e Distribuição das Receitas, sob a Presi
dência do Senhor Constituinte Benito Gama, pre
sentes os seguintes Constituintes, membros efeti
vos:Affonso Camargo, AirtonSandoval, Fernando
Bezerra Coelho, Geraldo Fleming, Nion Albemaz,
Osmundo Rebouças, Gerson Camata, Jesus Taj
ra, Mussa Demes, João Castelo, Adhemar de Bar
ros Filho e José Luizde Sá; os suplentes: Alexan
dre Puzyna, Ruben Figueiró e Ângelo Magalhães;
e ausentes o seguintes membros titulares: Jutahy
Magalhães, Domingos Juvenil, IrajáRodrigues, Ivo
Vanderlinde, José Tinoco, Simão Sessim, Carlos
Virgílio, Roberto Torres, Virgílio Guimarães e José
MariaEymael. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou iniciados 05 trabalhos
e solicitou fosse dispensada a leitura da Ata da
reunião anterior, que foi considerada aprovada
por unanimidade. A seguir, deu-se inícioao Expe
diente que constou da leitura das sugestões enca
minhadas contendo matéria constitucional e des
pachadas ao Sr. Relator. Findo o Expediente, o
Senhor Presidente deu início à Ordem do Dia
que constou da dtscussáo do cronograma de ativi
dades para as reuniões de audiência pública, a
serem realizadas por esta Subcomissão entre os
dias 22 e 30 do corrente mês, da qual participaram
os Senhores Constituintes Jesus Tajra, Affonso
Camargo, Osmundo Rebouças, Gerson Camata,
João Castelo, Fernando Bezerra Coelho, Mussa
Demes Nion Albernaz, Geraldo Fleming, Alexan
dre Puzyna, Adhemar de Barros Filho e Ângelo
Magalhães. O inteiro teor dos debates será publi
cado, na íntegra, no Diário da Assembléia Nacio
nal Constituinte. Em seguida, o Senhor Presidente
convocou reunião ordinária da Subcomissão a
realizar-se em vinte e dois de abril, às nove horas
e trinta minutos, para audiência pública, com a
presença do expositor, Economista do IPEA, Dr,
Fernando Rezende. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente deu por encerrados os traba
lhos, às doze horas e vinte e um minutos. E, para
constar, eu, Jarbas Leal Viana, Secretário, lavrei
a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.

Sala de Reuniões, 14 de abril de 1987. - Cons
tituinte Benito Gama, Presidente

ATADATERCEIRA REUNIÃO, ORDINÁRIA,
COMAUDIÊNCIA PÚBUCA, REAUZADA

EM 22-4-87

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas
e cinqüenta minutos, no plenário da C?missão
do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças,
reuniu-se a Subcomissão de Tributos, Participa
ção e Distribuição das Receitas, sob a Presidência
do Sr. Constituinte Benito Gama, presentes os
seguintes Constituintes, membros e~etivos: Affor~

50 Camargo, Airton Sandoval, Dommgos Juveml,
Fernando Bezerra Coelho, Geraldo Fleming, Ivo
Vanderlinde, Nion A1bernaz, Osmundo Rebouças,

Gerson Camata, Jesus Tajra, José Tinoco, Mussa
Demes, Simão Sessím,João Castelo, Virgílio Gui
marães, José Luiz de Sá e José Maria Eymael;
o suplente: Iberê Ferreira; e ausentes: Irajá Rodri
gues, Carlos Virgílio, Adhemar de Barros Filho
e Roberto Torres; como convidados, presentes,
os membros da Comissão do Sistema Tributário,
Orçamento e Finanças, Senhores Constituintes:
DivaldoSuruagy, BasílioVilJani, Messias Góis,Dar
cy Deitos, Adroaldo Streck, Sérgio Spada, Ruber
val Pilloto, João Natal, Walmor de Luca, Sérgio
Werneck, Francisco Dornelles, José Serra, José
Guedes, HélioRosas, José LuizMaia,Jessé Freire,
Naphtali Alves, Firmo de Castro, Geraldo Rollem
berg, LézioSatheler, Paulo Almada e Furtado Lei
te; e os expositores Dr. Fernando Resende, Eco
nomista do IPEA-Instituto de Pesquisas Econô
micas Aplicadas da SPELAN, que apre sentou
o trabalho "AReforma Tributária e a Constituinte"
e o Dr. Alcides Jorge Costa, Professor de Direito
Tributário da Faculdade de Direito da USP, que
apresentou os trabalhos "Alguns Princípios para
um Sistema Tributário Nacional" e "Algumas
Considerações sobre a Reforma Tributária". Ha
vendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou iniciados os trabalhos e solicitou fosse
dispensada a leitura da Ata da reunião antenor,
que foi considerada aprovada por unanimidade.
Aseguir, deu-se inicioao Expediente que constou
da leitura das sugestões encaminhadas, contendo
matéria constitucional e despachadas ao Senhor
Relator. Findo o Expediente, o Senhor Presidente
Benito Gama, constatando a presença no plenário
do Senhor Constituinte Francisco Dornelles, con
vidou-o a assentar-se à Mesa, repetindo em segui
da o mesmo convite ao expositor, Professor Fer
nando Resende, o qual deu início à sua palestra.
Finda a sua exposição, o Senhor Presidente agra
deceu e elogiou a sua brilhante explanação, e
pela ordem de inscrição, deu inicio ao debate.
Após o último inscrito, o Presidente .suspendeu
a Reunião às doze horas e quarenta minutos, con
vocando os membros para reiniciarem os traba
lhos às dezessete horas, com a presença do Pro
fessor Alcides Jorge Costa. Às .dezessete horas
e vinte e cinco minutos, o Senhor Presidente,
Constituinte Benito Gama, reabriu os trabalhos
e convidou oProfessor Alcides Jorge Costa a as
sentar-se à Mesa, o qual deu inicio à sua palestra.
Finda sua exposição, o Senhor Presidente fez os
agradecimentos e elogios ao Professor e, pela
ordem de inscrição, deu início ao debate. Após
o último inscrito, o Presidente agradeceu a pre
sença do Professor AlcidesJorge Costa, e a forma
brilhante com que fez sua explanação. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente, Consti
tuinte Benito Gama, deu por encerrados os traba
lhos às vinte horas e vinte minutos - cujo teor
será publicado, na íntegra, no Diário da Assem
bléia Nacional Constituinte - convocando a
Subcomissão para reunir-se no dia 24-4-87, às
nove horas e trinta minutos, para reunião ordiná
ria, contando com a presença dos Dr. Geraldo
Ataliba e de representântes convidados e indica
dos pela Frente MunicipalistaBrasileira,pelo Insti
tuto Brasileiro de Administração Municipal 
IBAM, pela Associação Brasileira de Municípios
-ABM, pela Confederação Nacional dos Municí
pios - CNM,pelos Conselhos Municipais e pelas
Associações de Prefeitos das Capitais. E, para
constar, eu, Jarbas Leal Viana, Secretário, lavrei

a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pejo Senhor Presidente.

Sala da Reunião, 22 de abril de 1987. - Consti
tuinte Benito Gama, Presidente.

ATADA QUARTA REUNIÃO, ORDINÁRIA,
COM AUDIÊNCIA PÚBUCA, REAUZADA

EM24-4-87

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de
mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas e
onze minutos, no plenário da Comissão do Siste
ma Tributário, Orçamento e Finanças, reuniu-se
a Subcomissão de Tributos, Participação e Distri
buição das Receitas, sob a Presidência do Senhor
Constituinte Nion A1bernaz, presentes os seguin
tes Senhores Constituintes, membros efetivos:Af
fonso Camargo, Domingos Juvenil, Fernando Be
zerra Coelho, Osmundo Rebouças, José Tinoco,
Adhemar de Barros Filho, Roberto Torres, Virgílio
Guimarães e José Luizde Sá; os suplentes: Nilso
Sguarezi e Alexandre Puzyna; e ausentes: .Jutahy
Magalhães, AirtonSandoval, Geraldo F1emmg,Ira
já Rodrigues, IvoVanderlinde, Gerson Cama~, B.e
nito Gama, Jesus Tajra, Mussa Demes, Simão
Sessim, Carlos Virgilio, João Castelo e José Maria
Eymael; presentes, ainda, os demais membros
da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento
e Finanças, os Senhores Constituintes: Francisco
Dornelles, José Serra, Jovanni Musim, Darcy Dei
tos, Sérgio Spada, Sérgio Werneck, Osvaldo So
brinho, Basílio VilIani, Sérgio Naya, Carrel Be~e
vides, João Machado Rollemberg e Furtado Leite:
os Constituintes Geraldo Melo, FranCISCO Küster,
Osvaldo Macedo, Bernardo Cabral e Ezio Ferreira;
e os expositores Dr. Geraldo Ataliba, Professor
Catedrático de Direitos Tributário da USP, que
apresentou o trabalho "Dispositivos Constitucio
nais Pertinentes aos Tribunais de Contas - Pro
posta para Discussão do Tribunal de Contas 
Proposta para Discussão do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo"; Dr. Nivaldo Krüger,
Secretário-Geral da Associação Brasileira de Mu
nicípios, que apresentou o trabalho "Exposição
Proferida pelo Dr. Nivaldo Kruger Perante a Sub
ção das Receitas da Assembléia Nacional Consti
tuinte em 24-4-87"; Dr. Cleuler de Barros Loyola,
Superintendente-Geral do Instituto Brasileiro de
Administração Municipal, que apresentou os tra
balhos "Em defesa do Município & o Municípo
na Próxima Constituição", "Propostas apresenta
das pelo Superindente-Geral do IBAM", "Partici
pação das Receitas Partilhadas na Receita Total
dos Governos Locais" e "Participação dos Gover
nos Locais no Total das Receitas Fiscais do País"
e Dr. Jorge Khoury Hadaye, Presidente da Confe
deração Nacional dos Municípios,que apresentou
o trabalho "O Município e a Constituinte". Haven
do número regimental, o Senhor Presidente de
clarou iniciados os trabalhos e solicitou fosse dis
pensada a leitura da Ata da reunião anterior, que
foi considerada aprovada por unanimidade. A se
guir o Senhor Presidente Nion A1bernaz convidou
à Mesa o Senhor Constituinte Francisco Dornelles
bem como o expositor, Dr.Geraldo Ataliba,o qual
deu inicio à sua palestra. Finda a exposição, o
Senhor Presidente, pela ordem de inscrição, deu
início ao debate. Após o último inscrito, o Presi
dente suspendeu a Reunião, às doze horas e trinta
e oito minutos, convocando os membros para
reiniciarem 05 trabalhos às dezesseis horas, no
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plenário da Subcomissão de Tributos, Participa
ção e Distribuição das Receitas, com a presença
dos Senhores Dr. Cleuder de Barros Loyola, Dr.
Nivaldo Krüger e Dr. Jorge Khoury Hedaye. Às
dezessete horas e doze minutos, o Senhor Presi
dente Nion Albemaz, reabriu os trabalhos e convi
dou os expositores a, sucessivamente, assenta
rem-se à Mesa e proferirem suas palestras. Finda
a exposição, o Senhor Presidente, pela ordem de
inscrição, deu inicio ao debate. Após o último
inscrito, o Presidente agradeceu a presença dos
expositores e a forma brilhante com que fizeram
suas explanações. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente, Constituinte Nion Albemaz,
deu por encerrados os trabalhos, às dezenove ho
ras e vinte e dois minutos - cujo teor será publi
cado no "Diário da Assembléia Nacional Consti
tuinte" - convocando a Subcomissão para reu
nir-se no dia 28-4-87, às nove horas e trinta minu
tos, para reunião ordinária, contando com a pre
sença das seguintes personalidades: Dr. Carlos
Alberto Longo, Professor Adjunto da Faculdade
de Economia e Administração da USP, Dr. Pedro
Jorge Viana, Chefe do Escritório Técnico dos Es
tudos Econômicos do Nordeste - ETENE, Dr.
Cezar Cassei e Dr. Danilo Cardoso de Siqueira,
Representantes da Federação das Associações de
FIScais de Tributos Estaduais- FAFITE,Dr.Tei
mo Lampert, Representante da União Nacional
dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional 
UNAFlSCO, Secretários Estaduais - Fazenda e
Secretários de Finanças - capitais. E, para cons
tar, eu , Jarbas Leal Viana, Secretário,
lavrei a presente Ata que, depois de lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente.

Sala da Reunião, 24 de abril de 1987. - Consti
tuinte Nlon Albernaz,-No Exercício da Presidên
cia.

ATADA QUINTA REUNIÃO, ORDINÁRIA,
COM AUDIÊNCIA PÚBUCA,REAUZADA

EM 28-4-87

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas
e três minutos, no plenário da Subcomissão de
Tributos, Participação e Distribuição das Receitas,
sob a Presidência do Senhor Constituinte Benito
Gama, presentes os seguintes Senhores Consti
tuintes, membros efetivos: Jutahy Magalhães, Air
ton Sandoval, Domingos Juvenil Fernando Be
zerra Coelho, Nion Albernaz, Osmundo Rebouças,
Gerson Camata, José Tinoco, Mussa Dernes, Si
mão Sessírn, Adhemar de Barros Filho, Virgílio
Guimarães, José Luizde Sá e José Maria Eymael;
o suplente: Alexandre Puzyna; e ausentes: Affonso
Camargo, Geraldo Aeming, Irajá Rodrigues, Ivo
Vanderlinde, Jesus Tajra, Carlos Virgilio e João
Castelo; presentes, ainda, os demais membros
da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento
e Finanças, os Senhores Constituintes: José Serra,
Francisco Dornelles, Carrel Benevides, Lezio
Sathler, Roberto Campos, Messias Góis, João Ma
chado Rollemberg, Feres Nader, Fábio Raunheitti,
Jessé Freire e José Luiz Maia; os Constituintes
Mauro Miranda, João Agripino, Bernardo Cabral
e José Richa; e os expositores Dr. Carlos Alberto
Longo, Professor Adjunto da Faculdade de Eco
nomia e Administração da USP; Dr. Pedro Jorge
Viana, Chefe do Escritório Técnico dos Estudos
Econômicos do Nordeste - ETENE, que apre
sentou o trabalho "Uma Proposta de Reforma Fis-

cal"; Dr. Ozias Monteiro Rodrigues, Secretário de
Estado da Fazenda do Amazonas, representando
os Secretários de Fazenda do Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, que apresentou o trabalho "En
contro dos Secretário de Fazenda e de Finanças
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste", rea
lizado em Manaus, em 24 e 25 de abril de 1987,
Dr. Luiz Carlos Hauly, Secretário de Finanças do
Estado do Paraná, representando os Secretários
de Fazenda de Estado da Região Sul, que apre
sentou o trabalho "Pontos para a Reforma Tribu
tária"; Dr. Cezar Cassei, representante da Federa
ção das Associações de Fiscais de Tributos Esta
duais - FAFITE,que apresentou o trabalho "Pro
posta de um Sistema Tributário"; e Dr, Walmir
José de Resende, representante da União Nacio
nal dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional
- UNAFlSCO,que apresentou os trabalhos: "Su
gestões, numeradas de 1a 5" e "Primeiro Simpó
sio Nacional de Fiscais de Tributo" - Brasília,
abril de 1987; como convidados os Senhores Se
cretários de Fazenda dos Estados e Secretários
de Finanças das Capitais: Dr. Dalton Rosado 
Fortaleza; Dr. André Mesquita Medeiros - SE;
Dr. Erasmo Garanhão - RO; Dr. Nilson Teixeira
- GO; Dr. Marco Aurélio Martins Araújo - DF;
Dr, Aávio Tavares de Leyra - PE; Dr. Fernando
Ferreira de MelloJúnior - SC; Dr.José Machado
de Campos Filho - SP; Dr. Framarion Pinheiro
- MT; e Dr. Undoval Alcântara - AP, que apre
sentou o trabalho "Reforma Tributária:Autonomia
Tributária Relativa; Participação Igualitária no
CONFAZ, Competência para Julgamento Fiscal;
os Senhores representantes dos Secretários de
Fazenda dos Estados: Dr. Laerte Ramos - MG;
Dr, Alexandre C. Ribeiro - RJ; Dr. Rivadávia Pe
reira Leite - AL; Dr. Cléo Resque Oliveira - PA;
Dr. Juraci Homem do Brasil - MA: e Dr. José
Carlos Costa - ES; e ° representante da Federa
ção das Associações de Fiscais de Tributos Esta
duais - FAFITE,Dr,José MilitãoCosta. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declarou
iniciados os trabalhos e solicitou fosse dispensada
a leitura da Ata da reunião anterior, que foi consi
derada aprovada por unanimidade. Em seguida,
leu o expediente, constante de comunicação das
sugestões recebidas de entidades ouvidas em reu
niões da Subcomissão (22-4-87 e 24-4-87) e su
gestões de entidades remetidas à Subcomissão,
enviadas ao Senhor Relator. Logo após, o Senhor
Presidente convidou os Senhores expositores Dr.
Carlos Alberto Longo e Pedro Jorge Viana, suces
sivamente, a participarem da Mesa e proferirem
suas palestras. Finda a exposição, o Senhor Presi
dente, pela ordem de inscrição - que constou
dos seguintes interpelantes: Adhemar de Barros
Filho, José Luiz de Sá, Mussa Dernes, Osmundo
Rebouças, Nion Albernaz e Virgilio Guimarães -,
deu inicio ao debate. Após o último inscrito, o
Presidente agradeceu a presença dos expositores
e elogiou a forma brilhante com que fizeram suas
explanações. Em seguida, suspendeu a reunião
às doze horas e trinta e nove minutos, convocando
os membros para reiniciarem os trabalhos às de
zessete horas, no plenário da Comissão do Siste
ma Tributário, Orçamento e Finanças, para ouvir
os demais expositores. As dezessete horas e de
zessete minutos, o Senhor Constituinte Mussa De
mes, no exercício da Presidência, reabriu os traba
lhos e convidou os expositores, Dr, Ozias Monteiro
Rodrigues, Dr. LuizCarlos Hauly,Dr. Cezar Cassei
e Dr. Walmir José de Resende, sucessivamente,

a assentarem-se à Mesa e proferirem suas pales
tras. Aseguir, o Senhor Constituinte Mussa Demes
passa a Presidência ao Senhor Constituinte Benito
Gama. Finda as respectivas palestras, o Senhor
Presidente, Constituinte Benito Gama, pela ordem
de inscrição - que constou dos seguintes inter
peladores: João Machado Rollemberg, Osmundo
Rebouças, Mussa Demes, José Maria Eymael,
João Agripino, José Machado de Campos Filho,
Fernando Ferreira de Mello Júnior, Dalton Rosa
do, Alexandre Cunha Ribeiro e Lindoval Alcântara
-, deu inicio ao debate. Após o último inscrito,
o Presidente agradeceu a presença dos exposi
tores e elogiou a forma magnífica com que fize
ram suas explanações. Nada mais havendo a tre
tar, o Senhor Presidente deu por encerrados os
trabalhos às vinte e uma horas e vinte e dois
minutos - cujo teor será publicado no Di6Ito
da Assembléia Nacional Constituinte - con
vocando a Subcomissão para reunir-se no dia
29-4-87, às nove horas e trinta minutos, para reu
nião ordinária, com audiência pública, com a pre
sença das seguintes personalidades: Dr. Ives Gan
dra, Professor Titular de Direito Econômico da
Faculdade de Direito da Universidade Makenzie;
Dr. EdvaIdo Brito, Professor da Faculdade de Di·
reito da Universidade Feaeral da Bahia; e Dr.Sou
to Maior Borges, Professor da Faculdade de Direi
to da Universidade Federal de Pernambuco. E,
para constar, eu, Jarbas Leal Viana, Secretário,
lavrei a presente Ata que, depois de lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente.

Sala da Reunião, 28 de abril de 1987. - Consti
tuinte Benito Gama, Presidente.

ATADASEXrA REUNIÃO, ORDINÁRIA,
COM AUDIÊNCIA PÚBLICA, REAUZADA

EM 29-4-87

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas
e trinta e nove minutos, no plenário da Comissão
do Sistema Tributário, Orçamento e Fmanças,
reuniu-se a Subcomissão de Tributos, Participa
ção e Distribuição das Receitas, sob a Presidência
do Senhor Constituinte Benito Gama, presentes
os seguintes Senhores Constituintes, membros
efetivos: Affonso Camargo, Jutahy Magalhães,
Domingos Juvenil, Fernando Bezerra Coelho, Ge
raldo Aeming, IvoVanderlinde, Nion Albernaz,Os
mundo Rebouças, Gerson Camata, José Tinoco,
Mussa Demes, Simão Sessim, Adhemar de Barros
Filho, Roberto Torres, Virgílio Guimarães, José
Luizde Sá e José Maria Eymael; o suplente: Noel
de Carvalho; e ausentes: Airton Sandoval, Irajá
Rodrigues, Jesus Tajra, Carlos Virgilio e João Cas
telo; presentes, ainda, os demais mmembros da
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e
Finanças, os Senhores Constituintes: Francisco
Dornelles, Fábio Raunheitti, Ruberval Pilotto, Wd·
son Campos, Feres Nader, Roberto Campos, Afif
Domingos, Sérgio Spada, Furtado Leite, Lézio
Sathler e Jessé Freire; o Constituinte: Sigmaring
Seixas; as personalidades: Ozias Monteiro Rodri
gues, Secretário de Estado da Fazenda - AM;
e Jimir S. Deniak, Secretário Adjunto da Receita
Federal; e os expositores: Dr. lves Gandra, Profes
sor Titular de Direito Econômico da Faculdade
de Direito da Universidade Makenzie, que apre
sentou o trabalho "O Sistema Federativo e a Orga
nização Tributária"; Dr. Edvaldo Brito, Professor
da Faculdade de Direito da Universidade Federal
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da Bahia, que apresentou o trabalho "Crítica ao
Sistema Tributário Vigente na Perspectiva de sua
Alteração"; Dr. Souto Maior Borges, Professor da
faculdade de Direito da Universidade federal de
Pernambuco; e Dr. Guilherme Quintanilha de Al
meida, Secretárío da Receita federal, que apre
sentou a sugestão "Capítulo Constitucional Sobre
Sistema Tributário Nacional". Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou inicia
dos os trabalhos e solicitou fosse dispensada a
leitura da Ata da reunião anterior, que foi conside
rada aprovada por unanimidade. Em seguida leu
o expediente, constante de comunicação das Su
gestões recebidas de Constituintes, encaminha
das pela Mesa, e Sugestões recebidas de entida
des ouvidas em reunião da Subcomissão em
28-4-87, enviadas ao Senhor Relator. findo o Ex
pediente, o Senhor Presidente Benito Gama,
constando a presença no plenário do Senhor
Constituinte Francisco Dornelles, convidou-o a
assentar-se à Mesa, repetindo em seguida o mes
mo convite ao expositor, Professor lves Gandra,
o qual deu início à sua palestra. Finda a sua expo
sição, o Senhor Presidente deu início ao debate,
pela ordem de inscrição, que constou dos seguin
tes interpelantes: Simão Sessim, Nion Albemaz,
Osmundo Rebouças, José Maria Eymael, Virgílio
Guimarães, AfifDomingos e o Relator Fernando
Bezerra Coelho. Após o último inscrito, o Senhor
Presidente suspendeu a Reunião, às doze horas
e cinqüenta e quatro minutos, convocando os
mmembros para reiniciarem os trabalhos às de
zessete horas, no mesmo local, para ouvir os de
mais expositores. Às dezoito horas e um minuto,
o Presidente Benito Gama reabriu os trabalhos
e convidou os expositores, Dr. Guilherme Quinta
nilha de Almeida, Dr. Souto Maior Borges e Dr.
Edvaldo Brito, sucessivamente, a assentarem-se
à Mesa e proferírem suas palestras. A seguir o
Senhor Presidente passou a Presidência ao Se
nhor Constituinte Mussa Demes. Finda as pales
ituinte Mussa Dernes, no exercício da Presídêncra,
deu início ao debate, pela ordem de inscrição,
que constou dos seguintes interpeladores: José
Maria Eymael, Adhemar de Barros Filho, Osmun
do Rebouças, Simão Sessim e o Relator Fernando
Bezerra Coelho. Após o último inscrito, o Senhor
Constituinte Mussa Demes, no exercício da Presi
dência, passou a Presidência ao Senhor Consti
tuinte José Maria Eymael. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Constituinte José Maria Eymael,
no exercício da Presidência, deu por encerrados
os trabalhos, às vinte e duas horas e cinco minutos
- cujo teor será publicado no Diário da Assem
bléia Nacional Constituinte - convocando a Sub
comissão para reunir-se no dia 30-4-87, às dezes
sete horas, para reunião ordinária com audiência
pública, com a presença das seguintes persona
lidades: Dr. Baldonedo Arthur Napoleão, Coorde
nador da Frente Municipalista Nacional - FMN
e Prefeito de Barroso - MG; Dr. Hugo de Brito
Machado, Professor de Direito Tributário da Uni
versidade Federal do Ceará; e Dr, Orlando Cah
man, Professor de Economia da Universidade Fe
deral do Espírito Santo. E, para constar, eu, Jarbas
Leal Viana, Secretário, lavrei a presente Ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente.

Sala da Reunião, 29 de abril de 1987. - Consti
tuinte Benito Gama, Presidente.

Subcomissão do
Sistema Financeiro

ATA DA ELEIÇÃO DO PRESIDENTE'
E VlCE·PRESIDENTES, REAUZADA

A 8 DE ABRILDE 1987.

Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia
oito de abril de mil novecentos e oitenta e sete,
em sala própria do Anexo 11 da Câmara dos Depu
tados, em Brasília, reuniu-se a Subcomissão do
Sistema Financeiro da Comissão do Sistema Tri
butário, Orçamento e Finanças, sob a Presidência
do Senhor Constituinte Fernando Gasparian, para
eleição do Presidente e Vice-Presidentes. Presen
tes os Senhores Constituintes: Adroaldo Streck,
Walmor de Luca, Fernando Gasparian, Ivan Ores
te Bonato, Ruberval Francisco Pilotto, Sérgio Spa
da, Cid Sabóia de Carvalho, Darcy Deitos, Mauro
Campos, José Carlos Vasconcellos, Sérgio Wer
neck, Basílio Villani e Pedro Ceolin, efetivos; Paes
de Andrade, João Calmon, José Tavares e Virgil
dásio de Senna, suplentes, e Messias Gois, pre
sença eventual. Havendo número regimental, o
Senhor Presidente declarou aberta a reunião. Usa·
ram da palavra os seguintes Senhores Consti
tuintes: Darcy Deitos, Walmor de Luca, Pedro
Ceolin, Cid Sabóia de Carvalho, Adroaldo Streck
e Sérgio Werneck, membros da Subcomissão e
o Senhor Constituinte Robson Marinho, Vice-Líder
do PMDB.O Senhor Constituinte Adroaldo Streck
apresentou chapa concorrente à Presidência com
o seu nome. Procedeu-se à chamada nominal
e votaram os Senhores Constituintes: José Carlos
Vasconcellos, Cid Sabóia de Carvalho, Adroaldo
Streck, Fernando Gasparian, Sérgio Werneck,
Ivan Bonato, Mauro Campos, Pedro Ceolin, Ruber
val Pilotto, Sérgio Spada, Darcy Deitos, Walmor
de Luca, Paes de Andrade, José Tavares, Virgil
dásio de Senna e João Calmon. Encerrado o pro
cesso de votação, o Senhor Presidente convidou
os Senhores Constituintes João Calmon e Pedro
Ceolin para escrutinadores. A seguir, foi aberta
a urna onde foram encontradas dezessete sobre
cartas, número coincidente com o de votantes.
Foi feita a apuração, com o seguinte resultado:
Para Presidente: Constituinte Cid Sabóia de Carva
lho, com treze votos; para Presidente: Constituinte
Adroaldo Streck, com quatro votos. Para Vice-Pre
sidente: Constituinte Divaldo Suruagy com quinze
votos; para Vice-Presidente: Constituinte Sérgio
Werneck, com dezesseis votos; e três em branco.
Em seguida, o Senhor Presidente proclamou os
eleitos para Presidente o Senhor Constituinte Cid
Sabóia de Carvalho e para 10 e 2°Vice-Presidentes,
os Senhores Constituintes Divaldo Suruagy e Sér
gio Werneck, respectivamente, sendo os mesmos
empossados. O Senhor Presidente designou o
Senhor Constituinte Fernando Gasparian para Re
lator da Subcomissão, convidando-o a integrar
a Mesa. Usaram da palavra os eleitos e os Senho
res Constituintes Darcy Deitos e José Carlos Vas
concellos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos e en
cerrou a reunião às onze horas e quarenta e cinco
minutos, convocando os Senhores Constituintes
para a próxima a realizar-se no dia 9 de abril
de mil novecentos e oitenta e sete, às 9 horas,
no mesmo local, destinada a seguinte Pauta: Or
ganização dos trabalhos a serem desenvolvidos.
As notas gravadas, depois de traduzidas e datílo-

grafddas, integrarão a presente Ata. E para cons
tar, eu. Mariza da Silva Mata, Secretária, lavrei a
presente Ata que, após lida e aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente.

Sala da Reunião, 8 de abril de 1987. - Cid
Sabóia r:~r}o,,1~1j) - Fernando Gasparian.

'J SR ')é?S~,CENTE (Fernando Gasparian)
23\lJ aberta a reunião.

A (~rdl'm do Dia é a eleição dos Více-Presi
dentes da Subcomissão do Sistema Financeiro.
Estou presidindo a reunião porque sou o mais
idoso.

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

O SR. PRESIDENTE (Fernando Gasparian) 
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE ADROALDO STRECK
- Sr. Presidente, quero apresentar à Subcomis
são uma questão de ordem quanto ao descum
primento de uma gama de artigos do Regimento
que tem ocorrido na instalação dessas subco
missões. Outrossim, uma série de fatores não me
estão agradando. Se não reclamarmos, correre
mos o risco de desempenhar o papel de "vacas
de presépio". E isto, afinal, não faz o meu gênero
de atuação. Não ficamos sabendo o que ocorre
e não temos oportunidade de manifestar-nos. Es
ta é a minha opinião. (Fora do microfone. lnau
divel.)

Sou contra estatização dos bancos no siste
ma financeiro. Acho que devemos continuar com
a iniciativa prívada. Sou pela descentralização do
sistema financeiro nos moldes do que já existiu
no Brasil. Cito como exemplo o meu Estado, onde
tivemos onze bancos regionais fortes. Cada qual
se dedicava às suas peculiaridades: o Banco Co
merciai e Industrial do Estado, por exemplo, finan
ciava a pequena e média empresas industriais;
o Banco Agrícola tratava dos pequenos agricul
tores; o Banco da Provincia, dos fazendeiros, cria
dores de gado. Enfim, sou por uma descentra
lização do sistema financeiro que acabe ou limite
ao mínimo a ação de grandes bancos brasileiros
que atuam (fora do microfone. Inaudível.) dos re
cursos dos pequenos Estados e pequenas comu
nidades, colocando agências em cada (fora do
microfone. Inaudível.) Hoje em dia, temos esses
grandes bancos brasileiros, que têm agência em
todo fundo de casa, recolhendo para os grandes
centros financeiros do País o que as pequenas
comunidades conseguem arrecadar. Basicamen
te, a minha proposta é esta. (Fora do microfone.
Inaudível.) O meu voto. Mas é a forma que encon
trei de protestar contra os abusos que estão acon
tecendo. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Gasparian) 
Desejo comunicar ao nobre Constituinte que a
sua candidatura, evidentemente, é aceita, porque
está de acordo com o RegImento. Solicito aos
nobres Constituintes que queiram fazer alguma
intervenção, usar o microfone. Esta medida é ne
cessária para a fidelidade das transcnçôes taqul
gráficas. E é importante, inclusive, que, quando
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façam uma intervenção, declinem o seu nome
parlamentar.

o SR. CONSTITUINTE DARCY DElTOS - Sr.
Presidente, formulo a seguinte questão de ordem:
quantos membros comporão a Subcomissão do
Sistema Financeiro? V. Ex" declarou que existe
um quorum legal. Peço que V. Ex"decline qual
a forma desse quorum legal, porque o PMDB,
por exemplo, indicou a esta Subcomissão onze
membros. Que V. Ex", então, decline por partido
quantos são os componentes de cada bancada.
Esclareça se os suplentes de uma bancada, que
porventura já esteja composta, poderão compa
recer para efeito de quorum. Fazemos parte, co
mo suplentes, da Subcomissão de Agricultura e,
embora faltassem membros para votar, não foi
permitido que nós, como suplentes da bancada
do PMDB, o fízéssemos. Solicito que V.Ex"escla
reça este dois pontos: quantos membros com
põem esta Subcomissão e de que forma será
formado o quorum legal para se iniciar a sessão
e tomar as deliberações.

O SR. PRESIDENTE (Femando Gasparian) 
A Subcomissão é composta por dezoito mem
bros. Onze titulares e quatro suplentes estão pre
sentes. Portanto, mesmo se desprezássemos os
suplentes, teríamos número para abrir a sessão,
como fizemos. Evidentemente, na votação, como
ocorreu em muitas comissões, votarão os suplen
tes na medida em que, até o final da chamada
dos membros titulares da comissão, estes não
compareçam. Chamaremos depois suplentes.

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS -Mas
os suplentes dão quorum?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Gasparian) 
Eles não estão sendo contados para efeito de
quorum, que é de dez membros.

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS -Per
gunto isso a titulo de esclarecimento, para que
fatos como os de ontem, lamentáveis sob todos
os aspectos, não se repitam nesta Subcomissão
que inicia os seus trabalhos hoje.

a SR. PRESIDENTE (Femando Gasparian) 
Não está ocorrendo nada semelhante, porque a
Subcomissão é formada por dezoito membros.
Estão presentes onze titulares e quatro suplentes.
Solicito a presença, na Mesa, do Vice-Líder do
PMDB. Talvez S. Ex" possa fazer esta comuni
cação.

Pela ordem, concedo a palavra ao nobre Consti
tuinte Robson Marinho.

O SR. CONSTITUINTE ROBSON MÀRINHO
Sr. Presidente, cumpre-me, na condição de Vice
Líder da Banc-ada do PMDB e em nome de minha
Liderança, informar aos Srs. membros titulares
e suplentes desta Subcomissão que, em função

.do acordo feito entre as várias Líderanças partidá
rias na Assembléia Nacional Constituinte, apre-
sentamos os nomes dos seguintes Srs, Consti
tuintes: Constituinte Senador Cid Sabóia Carva
lho, para Presidente; Senador Divaldo Suruagy,
para 1° Vice-Presidente e Deputado Sérgio Wer
nek, para 2° Vice-Presidente. Esta é a chapa fruto
do acordo entre as várias Lideranças partidárias.

É a comunicação que faço à Mesa e aos mem
bros desta Subcomissão.

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA,
REVISÃO E REDAÇÃO SETOR DE

REVISÃO DE COMISSÕES

À Secretaria da Comissão
Intervenção(ões) com Constituinte(s) não íden-

tificado(s):
Folha(s):
Comunicado 19/87 - 1.5 (4' linha)
Se houver possibilidade, favor identificar a(s)

intervenção(ões).

O SR PRESIDENTE (Fernando Gasparian) 
Para iniciar o processo de votação, devo informar
aos presentes que está registrado e Impresso, à
disposição dos membros...

O SR. CONSTITUINTE d3 - a
Sr. Divaldo Suruagy não faz parte. Pelo PFL, quem
faz parte como Senador Constituinte é..

O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO
Na Subcomissão do Sistema Financeiro, a indica
ção do PFL foi a do Senador Divaldo Suruary.

a SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem. A Mesa, deve ter recebido, por parte
das Lideranças partidárias, a composição dos
membros desta Comissão, titulares e suplentes
dos partidos que nela têm assento.

Solicito à Mesa, para esclarecimento - inclu
sive estou ouvindo debates paralelos - que infor
me a todo o Plenário quais são os membros titula
res e suplentes dos partidos que têm assento nes
ta Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Gasparian) 
Respondendo à questão de ordem do Constituinte
Walmor de Luca, passo a ler o nome dos titulares
do PMDB:Constituinte Basílio Villani, Constituinte
Cid Sabóia de Carvalho, Constituinte Darcy Dei
tos, Constituinte Fernando Gasparian, Constituin
te José Carlos Vasconcelos, Constituinte Walmor
de Luca, Constituinte Mauro Campos, Constituin
te Rose de Freitas, Constituinte Sérgio Spada,
Constituinte Arlan Gadelha e Constituinte Sérgio
Werneck.

Pelo PFL: Constituinte Divaldo Suruagy, Consti
tuinte Ivan Bonato, Constituinte João Machado
Rolemberg e Constituinte Pedro Ceolin.

Pelo PDS: Constituinte Ruberval Pilotto.
Pelo PDT: Constituinte Adroaldo Streck.
Pelo PT: Constituinte Luiz Gushiken.
Suplentes. Pelo PMDB: Constituintes Antônio

Gaspar, Ismael Wanderley, Joaci Góes, Paes de
Andrade, Rubem Branquinho, Sérgio Naya, Virgil
dásio de Senna, Aluízio Bezerra, José Tavares,
Osvaldo Sobrinho, Hermes Zaneti.

Pelo PDT: Rocayuva Cunha
Pelo PT: Olívio Dutra.
Faria agora a leitura dos presentes.

O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GÓIS - Não
consta Messias Góis, pelo PFL?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Gasparian) 
Não, nem como suplente.

Desejo fazer a leitura dos nomes dos membros
titulares da Subcomissão que estão presentes, ou
já assinaram a lista de presença pela ordem de
assinaturas: Constituinte Adroaldo Streck, Consti
tuinte Walmor de Luca, Constituinte Fernando
Gasparian, Constituinte Ivan Bonato, Constituinte
Ruberval Pilotto, Constituinte Sérgio Spada, Cons-

tituinte Cid Sabóia de Carvalho, Constituinte Darcy
Deitos, Constituinte Mauro Campos e Constituinte
José Carlos Vasconcelos.

Na verdade, omiti o nome do Constituinte Mes
sias Góis, porque, por engano. S. Ex"assinou co
mo membro da Subcomissão e pertence a outra.
Os titulares presentes são dez, o que também
dá número legal, porque os membros da Subco
missão são dezoito. Há mais de 50% dos mem
bros presentes.

Os suplentes presentes são: Paes de Andrade,
João Calmon, José Tavares e Pedro Ceolin.

O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO
Sr. Presidente, comunico a V. Ex" que o Consti
tuinteJoão Calmon passa a figurar como suplente
desta Subcomissão, em substituição ao Consti
tuinte Hermes Zaneti, do PMDB, conforme ofício
que a Liderança encaminhou à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Gasparian) 
Está anotada a comunicação

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CEOUN - Sr.
Presidente, estou como suplente ou efetivo?

O SR. PRESID"ENTE (Fernando Gasparian) -
V. Ex' está colocado como titular. Não havendo
mais oradores que queiram manifestar-se, eu me
permitiria informar como se dará o processo de
votação. Chamaremos os Constituintes por or
dem alfabética. Eles assinarão a folha de votação
- que está com a Secretária, na Mesa - depois
se dirigirão a uma sala anexa, onde existem as
sobrecartas e as cédulas dos candidatos a Presi
dente, 1°Vice-Presidente e 2° Vice-Presidente. Co
locarão as cédulas correspondentes aos candi
datos, isto é, uma para Presidente e duas para
Vice-Presidente, na sobrecarta, e depositarão a
sobrecarta, à vista do Plenário, aqui na urna.

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITaS - Sr.
Presidente, solicito a V. Ex"que peça aos candi
datos a Presidente, 19 e 2°-Vices que se identifi
quem, porque iremos partir para uma votação
sem saber quais são os candidatos. Precisamos
conhecê-los para decidir se votaremos, ou se nos
absteremos do exercício do voto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Gasparian) 
Democraticamente, creio que todos os membros
da Subcomissão estão de acordo em que seja
atendida a solicitação do companheiro Consti
tuinte. Solicito ao candidato a Presidente, fruto
do acordo de Lideranças, Senador Cid Sabóia
de Carvalho, que se apresente.

O SR. CONSTITUINTE CID SABÓIA DE CAR
VALHO - Sr. Presidente, é com muito prazer
que atendo à solicitação do nobre Constituinte.

Sou Senador pelo Estado do Ceará. Cheguei
a esta condição em face do meu amplo trabalho
de imprensa, rádio e televisão e também como
professor universitário. Basicamente, sou advo
gado e professor da Faculdade de Direito da Uni
versidade Federal do Cearás onde exerço o magis
tério há longos anos. Pertenço ao PMDB e, apesar
de que eu não tenha sido dos seus primeiros
integrantes, sou uma pessoa amplamente identifi
cada com a sua linha histórica e amigo particular
das principais expressões peemedebistas no meu
Estado. Sou do Ceará e fui uma voz viva que,
nesta Subcomissão, protestou contra o isolamen
to dos Estados do Nordeste. Cheguei mesmo ao
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desespero em reunião anterior. aüeria eu um car
go de realce para o Nordeste, pelo menos uma
relatoria, o que, aliás, não foi possível. Mas coube
me, neste acordo, a presidência, escolha que
agradeço, porque me porá em condições de fazer
um trabalho dos mais importantes para o País,
neste momento.

Muito rouco, doente e ainda um pouco com
febre, compareço a esta reunião e tenho imenso
prazer de dizer aos Srs. Constituintes o que penso
desta Subcomissão. De princípio, devo dizer-lhes,
como professor de DireitoConstitucional, que não
é comum nas Constituições do Brasil nem nas
Constituições de outros Estados, a presença de
dísposições sobre o sistema financeiro. Até então,
toda a matéria finnanceira tem sido cuidada
exaustiva, egocêntrica e às vezes ditatorialmente
pelo Poder Executivo. No momento em que o
acordo me indica a preferência de V. EX'" para
ser o Presidente desta Subcomissão, indica-se
também uma larga possibilidade de o Brasil ter,
pela primeira vez, um embasamento constitucio
nal para o sistema fmanceiro.

Todos sabemos o problema de juros do Brasil,
como é difícil respirar no Brasil em face do proble
ma dos juros. Todos sabemos como a estrutura
bancária é discutível neste País, havendo mesma
duas teses: uma, já defendida nesta reumão pelo
meu opositor a da não-estatização dos bancos.
Outras correntes defendem a estatização, e as
mais moderadas pretendem, evidentemente, ban
cos estatais e bancos particulares, na medida da
necessidade do povo brasileiro. Penso que o Ban
co Central exerce um papel ditatorial no País.Acho
que excede mesmo às limitações administrativas
e até concorre com o Senado, com a Câmara
e, portanto, com o Congresso Nacional. Entendo,
Senhores Constituintes, que se formos felizes,
sendo eleitos para esta Subcomissão, e podendo
realizaro trabalho a que nos propomos, daremos
ao sistema financeiro do País regras constitucio
nais que coincidam com as aspirações do povo
brasileiro: dos que manipulam capitais, dos que
têm iniciativa e dos que têm trabalho, fazendo
o progresso nacional.

'0 que não podemos, Senhores Constituintes,
é continuar com a Constituição silente, calada,
absolutamente inexistente no aspecto que, neste
momento, é a maior preocupação do povo brasi
leiro. (Muito bem!) O povo quer o equilíbrio nas
finanças, o equilíbrio no sistema financeiro, o po
der caminhar com tranqüilidade enquanto traba
lha, enquanto produz.

O Brasil está numa situação de plena inviabili
dade, porque todos pensamos nos principais te
mas, e o sistema financeiro tem poucos entu
siastas para obter o embasamento constitucional.
Digo a V. Ex', que, se se confirmar esse acordo
de Lideranças, contarão com um homem de cora
gem, um professor de Direito, acostumado às
Comunicações, que sabe vencer e sabe perder
em seus pontos de vista, e que virá aqui não
apenas presidir as reuniões, mas também trazer
muitas propostas.

Digo mais a V. Ex's, que, a despeito de não
ter sido preterida por todos, como outras o foram,
na verdade, esta Subcomíssão pode transformar
se, pelo nosso esforço, na principal Subcomissão
da Constituinte de 1987.

Há pouco, conversava com o Presidente Ulys
ses Guimarães e lhe dizianão saber até que ponto
seria boa a minha escolha, porque, somando es
forços com Fernando Gasparian e V. Ex's que
aqui estão, é certo que o Brasil dará esse passo
gigantesco, obtendo o controle de suas finanças
e submetendo esse controle não apenas a um
Poder, mas dando um encaminhamento de maior
valorização do Poder Legislativo, ao dotá-lo de
todas as aptidões necessárias para que dirija e
seja .co-responsável nessa faceta indigesta que
é a falta de um sistema constitucional financeiro
no Brasil.

Espero contar com a preferência de V. Ex"S,
se assim for possível. E se o Ceará realmente
merecer a posição que me é dada, em nome
do meu Estado, muito obrigado a V. Ex's (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Femando Gasparian) .:
Passo a palavra ao outro candidato a Presidente,
o Constituinte Adroaldo Streck, do PDT.

O SR. CONSTITUINTE ADROALDO STRECK
- Disse na comunicação inicialque minha candi
datura é de protesto pela forma como tem sido
conduzida a composição das Subcomissões. Não
temos participação praticamente em nada. É uma
ditadura de lideranças. São composições feitas
para manter o poder na mão de alguns, quando,
a rigor, deveríamos ser todos iguais aqui.

Pergunto, que história é esta de Constituinte
de primeira grandeza, de segunda, terceira e quar
ta categorias, como estas coisas estão aconte
cendo aqui? Para não perder o contato com esse
processo - e quero integrar-me nos trabalhos
- a primeira oportunidade que encontrei para
protestar foi esta, lançando a minha candidatura;
que não é contra a candidatura do Senador Cid
Sabóia de Carvalho, que é um homem qualifi
cado.

Digo também que sou um homem de comuni
cações, desde criança. Faço jornalismo econô
mico no meu Estado, tenho as minhas posições
claras a respeito do que se deve fazer com o
sistema financeiro brasileiro e creio mesmo que
aqui está o ponto principal de uma melhor distri
buição da riqueza nacional. Vamos ter que lutar
por organismos regionais fortes. Temos que evi
tar, o quanto possível, que se formem novos gran
des conglomerados financeiros nacionais. Talvez
se chegue até a perfeição do sistema financeiro
dos Estados Unidos, onde existe inclusive o banco
de quarteirão. Nessa megalomania, que dominou
o País durante não sei quanto tempo, inventou-se
que bom é ter banco grande, que é ótimo na
hora de captar os recursos, mas, no momento
em que a pequena comunidade do interior precisa
de um empréstimo, o gerente tem que se comu
nicar com São Paulo ou com qualquer outro cen
tro financeiro do País, onde se situe a sede desse
grande conglomerado financeiro. O que postulo,
apresentando-me e correndo o risco, inclusive,
de fazer o meu voto apenas, é que tenhamos
muita atenção com os trabalhos que esta Subco
missão deverá desenvolver, porque grande parte
do reequilíbrio do País - tenho absoluta certeza
- vai sair daqui. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Femando Gasparian) 
Coloco o microfone à disposição do candidato
único a 1°-Vice-Presidente e do candidato único

a 2°-Vice-Presidente, respectivamente o Senador
Divaldo Suruagy e o Deputado Sérgio Wemeck.

Se S. EX'" desejarem fazer o uso da palavra,
ela lhes está franqueada.

Ouviremos o Sr. Constituinte Sérgio Werneck.

O SR. CONSTITUINTE SÉRGIOWERNECK
Sou Deputado pelo PMDBde Minas Gerais e can
didato à 2'-Vice-Presidência da Subcomissão do
Sistema Fmanceiro. Em parte, apóio os pontos
de vista expostos pelo amigo e companheiro
Adroaldo Streck, principalmente no que diz res
peito à importância do sistema financeiro, menos
prezado, que não tem recebido o devido cuidado
nas Constituições anteriores.

Atualmente, no Brasil,estamos reassistindo um
problema da maior seriedade, que é o da política
financeira ser traçada pelo Ministérioda Fazenda.
Antes, havia uma certa interferência também do
Ministériodo Planejamento. O Presidente do Ban
co Central, apesar de nomeado pelo Presidente
da República, é indicado pelo Ministroda Fazenda.

. Seria, de todas as formas, conveniente que se
estudasse um mandato para o Presidente do Ban
co Central e se regulamentassem as ações do
Conselho Monetário Nacional, que, atualmente
aliás, desde longa data - reúne-se por telefone
e legisla mais que o próprio Congresso Nacional.
Muito bem! Palmas) Acho da maior importância
que essas coisas sejam regulamentadas e que
a regra do jogo seja bastante explicitada, para
que se possa recuperar as prerrogativas do Poder
Legislativo, principalmente no que diz respeito à
política financeira. O que ocorre é que ficamos
aqui, lutando para legislar sobre temas de some
nos importância, enquanto os assuntos de maior
importância são legislados pelo Conselho Mone
tário Nacional, em reuniões telefônicas.

Nas Constituintes anteriores não se deu a devi
da importância ao sistema financeiro, principal
mente no que diz respeito ao estabelecimento
de diretrizes claras, para adequá-lo a um conti
nental, como é o Brasil. O nobre colega falou,
com muita propriedade, que, hoje em dia, sendo
nacionais os bancos, temos em regiões mais dis
tantes dos centros de São Paulo e Riouma dificul
dade muito grande de acesso ao crédito, enquan
to que, se os bancos fossem regionais, isso seria
extremamente facilitado. A política do Govemo,
de uns quinze anos para cá, tem sido no sentido
de facilitar, de incentivar a formação de grandes
conglomerados financeiros. E acho que aí há uma
dúvida muito grande, se é este o sistema mais
adequado às nossas dimensões continentais. Tal
vez seja o caso de se estudarem incentivos para
formação de bancos regionais, sem prejuízo da
existência também de bancos nacionais. No que
diz respeito à politica financeira nacional, em face
principalmente do problema que estamos vivendo
agora - a íncapacídade de o Brasil cumprir os
seus compromissos relativos à dívida extema 
acho também que a nossa Subcomissão poderá
dar uma grande colaboração. Ela deveria ser estu
dada, ouvidas as partes interessadas, não só do
Govemo, como também do sistema financeiro
como um todo, e dos segmentos da sociedade
que se interessem pelo sistema. Penso finalmente
que, no que se refere ao sistema financeiro, a
nova Constituição poderá trazer inovações impor
tantes para o desenvolvimento do País e para que
possamos efetivamente sonhar com uma demo-
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cracía, porque, com reuniões por telefone, legis
lando da forma como faz o Conselho Monetário
Nacional, efetivamente, não vamos chegar a um
sistema democrático, que é o que sonhamos. MUI
to obrigado. (Palrnas.)

o SR. CONSTITUINTEROBSON MARINHO
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Femando Gasparian) 
Com a palavra o nobre companheiro.

oSR. CONSmUINTE ROBSON MARINHO
Sr. Presidente, antes que V.Ex' inicie o processo
de votação, quero, em nome da Liderança db
PMDB, dizer que respeitamos o protesto lançado
pelo Constituinte Adroaldo Streck, do PDT do Rio
Grande do Sul. Mas, respeitada a proporciona
lidade da composição das várias comissões e sub
comissões na Constituinte, em face da bancada
de cada um dos partidos políticos, foram destina
dos os cargos que cabiam ao PDT. A Uderança
do PDT fez a indicação dos Constituintes daquela
bancada que deveriam ocupar os cargos de Presi
dente, de Relator, ou de Vice-Presidente, nas várias
comissões e subcomissões. Nestas condições, e
respeitando a postulação do Constituinte Adroal
do Streck, dirijo-me agora aos companheiros do
PMDB e aos Constituintes do PFL e do PDS, no
sentido de lembrar a S. Ex" que houve um acordo
partidário, e é fundamental que este acordo seja
respeitado, seja cumprido, porque surgiu de en
tendimentos estabelecidos entre as lideranças
partidárias. Nestas condições, reitero a lembran
ça, aos companheiros do PMDB, do PFL e do
POS, de que o candidato a Presidente, fruto deste
entendimento de Lideranças partidárias, é o Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho, na medida em que
o cargo de Presidente desta Subcomissão, pela
proporcionalidade, pertence, por direito, à ban
cada do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Gasparian) 
Nãohavendo mais quem queira fazer uso da pala
vra, passamos ao processo de votação, que se
dará da seguinte forma: os Constituintes serão
chamados por ordem alfabética, assinarão a folha
de votação, dirigir-se-ão à sala anexa, onde esta
rão as cédulas dos candidatos e as sobrecartas,
S. Ex's colocarão as cédulas correspondentes aos
candidatos - uma para Presidente e duas para
Vice-Presidentes - na sobrecarta e a depositarão
na uma, que está aqui ao meu lado. Agora, o
Sr. Secretário procederá à chamada dos Srs.
Constituintes.

O SR. CONSTITUINTEWALMOR DE LUCA
Sr. Presidente, uma questão de ordem sobre o
processo de votação, para que não se crie aqui
uma jurisprudência que, amanhã, possa tumul
tuar os trabalhos desta Subcomissão. A chamada
será feita por ordem alfabética.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Gasparian) 
Certo.

O SR. CONSTITUINTEWALMOR DE LUCA
Na hipótese da ausência de membro titular, como
será procedida a chamada dos suplentes? É esta
a pergunta que faço a V.Ex'

O SR. PRESIDENTE (Fernando Gasparian) 
Faremos a chamada de todos os titulares e, ao
final, de acordo com o número de titulares que

não compareceram, faremos a chamada dos su
plentes do partido.

O SR. CONSTITUINTEWALMOR DE LUCA
Em que situação? Obedecendo à ordem de inscri
ção ou à ordem alfabética?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Gasparian)
Será pela ordem de chegada.

O SR. CONSTITUINTEWALMOR DE LUCA
Pela ordem de chegada. Está esclarecido, Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Gasparian) 
Iniciando o processo de votação, peço à secretária
que faça a leitura dos nomes dos Srs. Consti
tuintes.

(Chamada.)

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr.
Presidente, pela ordem. Gostaria que V. Ex' me
informasse se o Constituinte Darcy Deítos, do
PMDB, não consta como titular desta Subcomis
são.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Gasparian) 
Consta como titular.

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - A
sr secretária não chamou o meu nome. Por esta
razão, quero saber exatamente em que Subco
missão fui colocado, dadas as condições em que
nós os Constituintes fomos deslocados para cá
e para lá, como se fôssemos brinquedo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Gasparian) 
Em nome da Mesa, peço desculpas ao nobre
Constituinte Darcy Deitas. S. Ex' chegou até bas
tante cedo, e foi uma omissão da Secretária não
anotar seu nome. Mas agora ela vai fazê-lo, para
que V. Ex' possa exercer o direito de voto.

Votaram; até o momento, doze Srs. Constituin
tes. Lerei os nomes dos titulares que votaram
até o momento: José Carlos Vasconcelos, Cid
Sabóia de Carvalho, Adroaldo Streck, Fernando
Gasparian, Sérgio Wemeck, Ivan Bonato, Mauro
Campos, Pedro Ceolin, Ruberval PiIloto, Sérgio
Spada e Darcy Deitos. Aliás, são onze os Srs,
Constituintes que já votaram. Inclusive já deu nú
mero legal, uma vez que a Comissão é formada
por dezoito Constituintes. Há, pois, maioria.

Se todos estiver de acordo, e não havendo mais
nenhum titular presente, passarei a proceder à
chamada dos suplentes, que será feita por partido.
DoPMDB,que tem onze membros titulares, vota
ram sete. Chamaremos, então, quatro suplentes
do PMDB,pela ordem de comparecimento a esta
Comissão: Constituintes Paes de Andrade, que
foi o primeiro suplente a chegar; José Tavares;
Virgildásio de Senna; João Calmon. Assim, com
pletam-se os onze votos do PMDB.

Procederei agora à leitura dos nomes dos su
plentes do PFL. Se algum titular do PFL estiver
presente e não tiver votado, ainda poderá fazê-lo.
Não havendo titular do PFL que ainda não votou,
farei, então, a leitura dos nomes dos Suplentes
do PFL. O PFL tem quatro membros da Comis
são. Votaram dois: os Deputados Ivan Bonato e
Pedro Ceolin. Não havendo nenhum suplente do
PFL, este ficará com dois votos não exercitados.

O PDS tem direito a um voto e seu represen
tante titular votou. Portanto, não devemos chamar
nenhum suplente do PDS.

O titular do PDT também já votou. Não deve
mos chamar, portanto, o suplente do represen
tante do PDT nesta Subcomissão.

O representante do PT, Luiz Gushiken, não
compareceu. Chamaríamos o seu suplente, Cons
tituinte OlíVIO Dutra. Mas não tendo comparecido
também o suplente do PT, dou como encerrado
o processo de votação. Convido os Constituintes
João Calmon e Pedro Ceolin para servirem de
escrutinadores.

Solicito, pois, aos ilustres escrutinadores que
procedam à abertura da uma.

(Apuração da votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Gasparian) 
Proclamo o resultado da votação: eleitos Presi
dente o Senador Cid Sabóia de Carvalho, com
13 votos; 10 Vice-Presidente o Deputado Divaldo
Suruagy, com 15 votos; 20 Vice-Presidente o De
putado Sérgio Wemeck, com 16 votos. Recebeu
quatro votos para Presidente o Constituinte
Adroaldo Streck. Há dois votos em branco. (Pal
mas.)

Solicito ao Presidente eleito, Senador Consti
tuinte Cid Sabóia de Carvalho, que assuma a Pre
sidência. (Pausa)

O SR. CONSTITUINTEROBSON MARINHO
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Tem a palavra V. Ex'

O SR. CONSTITUINTEROBSON MARINHO
Sr. Presidente, dentro do mesmo acordo parti
dário que produziu a eleição de V.Ex' e dos Vice
Presidentes, a relatoria cabe ao PMDB.Em nome
da Liderança do PMDB, comumco a V. Ex' que
o indicado para Relator desta Subcomissão, pela
Liderança do PMDB, é o Constituinte Fernando
Gasparian. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Na condição de Presidente agora empossado,
designo o Constituinte Femando Gasparian para
Relator da Subcomissão que agora se instala. Pa
rabenizo as Lideranças pela magnífica escolha,
porque Fernando Gasparian é nome conhecido
em todo o País. É um homem dado às letras,
aos estudos financeiros, homem que edita, que
trabalha, homem de entusiasmo tão contagiante
que decerto já nos atingiu neste momento em
que falo a V.Ex"

Está, portanto, com muita honra designado Re
lator desta Subcomissão, o nobre Constituinte
Fernando Gasparian, a quem convido para com
por a Mesa e também para se pronunciar. Com
a palavra o nobre Relator Fernando Gasparian.
(Palmas.)

O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) 
Agradeço ao Presidente da Subcomissão do Sis
tema financeiro a honra deste convite, que confir
ma o entendimento que teve com as lideranças
e com o Uder do nosso Partido na Constituinte,
o Senador Mário Covas.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, julgo que a
tarefa que cabe a todos nós é realmente bastante
séria e grave neste momento em que tantos ensi
namentos negativos a conjuntura nos informa.
Na verdade, temos que elaborar uma Constituição
sem nos influenciarmos pela conjuntura. Mas de
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talmodo o sistema financeirofunciona como uma
carga que asfixiaa produção brasileira, tantos er
ros existem nesse setor, que julgo que a nossa
Subcomissão poderá, realmente, sob a brilhante
Presidência do Senador Cid Sabóia de Carvalho,
inovar, colocando na Constituição, que estamos
começando a produzir,os itens, os princípios que
poderão ajudar, em muito, a agilizaçãoda reforma
bancária, da legislação, mesmo a penal.

Poderemos fazer muitas outras inovações. Evi
dentemente, muitas não ficarão contidas na Cons
tituição, mas os princlpios fundamentais poderão
permitirque, no futuro,sejam feitas modificações,
através de leis ordinárias, que façam com que
o sistema fmanceiro brasileiro possa ser útil ao
desenvolvimento do nosso País, como ocorre no
Japão e na Áustria, principalmente, como tam
bém nos Estados Unidos, na França, na Itália,
em todos os países em que o sistema financeiro
consegue trabalhar com taxas reais de 4 a 5%
ao ano. Hoje, no Brasil, as taxas rais de juros
chegam a 40 ou até 60%. É, pois, um problema
grave para a produção brasileira. Além disso, há
o problema regional, que também é muito sério.
E da forma como hoje está sendo feitaa legislação
brasileira, os centros de decisões econômicas e
financeiras concentram-se praticamente em dois
ou três Estados, ou mesmo em duas ou três cida
des, o que provoca muitas deformações, também
sob o ponto de vista político e econômico, no
desenvolvimento de certas regiões. Por isso, julgo
que o nosso trabalho é importante.

Pelos pronunciamentos que ouvimos hoje nes
ta reunião, todos os membros desta Subcomissão
estão conscientes da importância dessa questão.
Como colocou muito bem o Presidente, como
foi colocado pelos oradores que aqui se manifes
taramanteriormente, julgo que esta Subcomissão
talvezvenha a ser a mais importante desta Consti
tuinte. Farei de tudo, na medida das minhas for
ças, para produzir um bom trabalho, que corres
panda ao Sr. Presidente e a todos os membros
desta Subcomissão. Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Agradeço aos companheiros a confiança que
depositaram em mim e, em nome do PMDB, agra
deço aos companheiros do partido por terem
cumprido o acordo. Também agradeço aos de
mais partidos por terem procedido do mesmo
modo, demonstrando, portanto, que essa disci
plina vai propiciar ao Brasil talvez a sua melhor
Constituição.

Estamos aqui para elaborar um trabalho inédito
em matériaconstitucional. Convoco, pois, os Srs.
Constituintes a participarem não apenas do traba
lho, mas também do nosso entusiasmo e dessa
idéia de sermos, nesse campo, aqueles que vão
aparecer com força total, disciplinando o que o
povo brasileiro quer perfeitamente disciplinado.

Fica marcada a próxima reunião para amanhã,
às 9h. Hoje, às 18h. e 30 min, teremos uma reu
nião com a Comissão do Sistema Tributário, à
qual pertencemos, para receber instruções. O Pre
sidente UlyssesGuimarães terá também uma reu
nião com relatores e presidentes. Espero, então,
amanhã, durante a nossa reunião, comunicar à
V. Extsquais os rumos dos nossos trabalhos nesta
Subcomissão. Vai depender exatamente do que
vai acontecer hoje, à noite, na Comissão propria-

mente dita e na reunião que teremos com o Presi
dente da Constituinte, Deputado Ulysses Guima
rães.

o SR. CONSTITUINTE DARCY DEITaS - Sr.
Presidente, CidSabóia de Carvalho,cumprimento
V. Ex= pela eleição para Presidente desta Subco
missão do Sistema Financeiro, bem como os Vi
ce-Presidentes e o Relator Fernando Gasparian,
indicado pelo nosso partido. Entendo que esta
Subcomissão tem um papel fundamental nesta
Assembléia Nacional Constituinte. É extrema
mente importante que tenhamos um sistema fi
nanceiro que não mais sufoque o povo brasileiro,
especialmente o setor produtivonacional. Atéaqui
temos visto um sistema financeiro bancado pelo
Governo Federal, a despeito das falcatruas a que
vimos assistindo ao longo de muitos anos, princi
palmente após a instauração do regime autori
tário, a partir de 1964. Rombos, golpes, como
os havidos no Comind, no Sulbrasileiro,no Brasi
línvest, todos bancados com o dinheiro do povo,
arrecadado através de impostos. Temos uma le
gislação fraca, acanhada, para que se possa com
bater tais falcatruas.

Sr. Presidente, entendo que o País deve ter um
sistema financeiro que realmente privilegie a pro
dução nacional. Infelizmente, ao longo de todos
esses anos, vemos o setor agrícola brasileiro pa
gar juros insuportáveis. Antes da edição do Plano
Cruzado, eles eram de 3% mais correção mone
tária, mas agora eles passaram para 10% mais
correção - triplicaram portanto. A agricultura na
cional está, pois, sufocada. Enquanto isso, o co
mando do sistema financeiro nacional está entre
gue à rede privada, que não hesita cobrar juros
escorchantes da população brasileira, na indús
tria, no comércio, na agricultura.

Assim, Sr. Presidente, esta Subcomissão tem 
a cumprir um papel fundamental, pois estabe
lecerá normas, regulará tudo isso. E entendo que
o Estado deve ter mão forte em cima do sistema
financeiro. Hoje,o Estado está praticamente obri
gado a cobrir os rombos, os golpes, as falcatruas
que se multiplicam no sistema financeiro nacio
nal. Entendo que ele deve colher os beneficios
deste sistema, e não ficar submetido, como está,
aos grandes conglomerados financeiros deste
País, que ditam as normas, que submetem o Go
verno e, especialmente, o povo brasileiro,trazendo
a miséria a toda Nação.

Sr. Presidente. ao finalizar, quero dizer que esta
Subcomissão, muito embora não tenha recebido
o destaque que merece, é verdadeiramente uma
Subcomissão de primeiro plano no contexto das
demais comissões e subcomissões. Vimos, ao
longo destes dias, preferências para esta ou aque
la comissão ou subcomissão. Entendo que esta
é relevante e vai cumprir um papel fundamental.
Espero que V.Ex", como Presidente, consiga levar
a bom termo os trabalhos desta Subcomissão
e que o ilustre Relator realmente reflitaa vontade
dos seus membros no seu relatório. Penso que,
a partirde agora, os membros desta Subcomissão
irão dMdir-se entre aqueles que estarão a favor
da estatização dentro do sistema financeiro e
aqueles que se colocam contra a estatização do
sistema financeiro. Esta Subcomissão vai ter um
papel fundamental. Teremos aqui embates, mas
tenho certeza de que quem irá ganhar será o

povo brasileiro.Tenho certeza de que V.1:.x'Sabe
rão muito bem conduzir a bom termo a missão
relevante que lhes foi colocada às mât>s a partir
do presente momento. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Gasparian) 
Com a palavra o ConstituinteJosé Carlos vascon
celos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS- Sr. Presidente, Sr. Relator,na ver
dade, vivemos aqui um movimento interessante
sobre o qual deveríamos debruçar nossos olhos.
Na constituição das subcomissões da Comissão
temática a que pertencemos, observamos uma
luta imensa, e uma dificuldadequase que intrans
ponível para a composição da primeira subco
missão, aquela que trata dos tributos, enquanto
as outras duas subcomissões, a que trata de orça
mento e fiscalização fmanceira e esta nossa que
trata do sistema financeiro, praticamente foram
preenchidas com os excedentes da primeira sub
comissão. No meu entender, isto se deu porque
nunca se despertou de maneira séria para os pro
blemas que vamos tratar aqui, haja vista, como
já foidito aqui, o tratamento pobre dado nas Cons
tituições anteriores elaboradas no Brasil.Na reali
dade. estou representando a opinião tanto do nos
so Presidente quanto do nosso companheiro
AdroaldoStreck, que com ele disputou. Esta Sub
comissão talvez seja a mais criativa, aquela que
se irá debruçar sobre os problemas mais angus
tiantes da economia brasileira.

Ao fazer esta colocação, gostaria de chamar
a atenção especial do Senador Cid Silveira de
Carvalho e do Relator desta Subcomissão, nosso
companheiro Fernando Gasparian, para que dili
genciem no sentido de que sejam evitados con
flitosno tocante aos temas especificos desta Sub
comissão, porque já noto que matérias que de
vem ser tratadas especificamente aqui já come
çam a ser suscitadas na Comissão de Ordem
Econômica. Na verdade, é necessário que seja
feito um trabalho pelo Presidente e pelo Relator,
no sentido de que os temas abrangidos por esta
Subcomissão não sejam tratados em outra, para
que não haja conflitosque tenham que ser dirimi
dos na Comissão de Sistematização. Entendo
que, através do nosso próprio trabalho e do enten
dimento das Lideranças com os membros da Co
missão de Ordem Econômica, podemos deixar
este ponto muito bem estruturado.

Entendo, também, como disse o nosso compa
nheiro, que iremos travar aqui um embate muito
grande entre a estatização ou não do sistema ban
cário. Mas haveremos de encontrar um caminho
que atenda aos interesses da Nação, tratando,
inclusive,de um ponto que me parece muito obje
tivo. Está aí o Banco do Brasil sofrendo um pro
cesso que não é dos mais recomendáveis, porque
leva ao esvaziamento daquela organização tradi
cional.

Por outro lado, dentro do ponto de vista regio
nal, acho que devemos nos debruçar para encon
trar o caminho mais justo para a aplicação dos
recursos das entidades estatais, do Banco do Bra
sil, do BNDES, servindo a todas as regiões do
País, o que hoje não acontece. O que se observa
é que há vinte anos, antes do movimento de 1964
e até no início deste movimento, o Banco do
Brasil fazia uma aplicação que contemplava de
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maneira mais justa as regiões menos desenvol
vidas do País. Na medida em que se criou um
processo de desenvolvimento que preteria o ho
mem mais pobre para beneficiar o mais rico, tive
mos a inversão das aplicações daquelas entidades
de crédito oficiais.

Enfim, são muitos os problemas que temos
de abordar aqui, como o problema da eleição
do Presidente do Banco Central. Temos que en
contrar um caminho através do qual esta escolha
passe pelo Congresso Nacional, na figura do voto
de confiança ou de desconfiança, no caso de não
se "dar carta branca ao candidato escolhido. O
Executivo deve manter entendimentos com o Le
gislativo para que este possa participar dessa es
colha, mas sempre visando à independência total
da Presidência do Banco Central.

Não quero alongar-me neste debate agora, pois
é prematuro, mas quero chamar a atenção para
a necessidade que temos de entendimento entre
o nosso Presidente Cid Sabóia de Carvalho e o
nosso Relator Fernando Gasparian, no sentido
de evitarmos ao máximo os conflitos de análise
destas matérias que são próprias desta Subco
missão com a Comissão de Ordem Econômica.
Acho isto imprescindível para chegarmos a um
bom texto constitucional a respeito do sistema
financeiro.

Quero, por fim, registrar minha satisfação com
as escolhas do Senador Cid Sabóia de Carvalho,
figura das mais expressivas do PMDB do Ceará,
do Deputado Constituinte Fernando Gasparian,
um homem que, na realidade, tem envolvimento
notável com as grandes causas nacionais; foi um
combatente, lutou desde o primeiro momento
contra o regime autoritário, participando do
PMDB, somando estas qualidades cívicas, patrió
ticas com um conhecimento profundo que tem
da matéria que vamos aqui analisar. Eram estas
as observações que tinha a fazer. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Informo a V. Ex" que a Presidência acolhe a
advertência e entrará imediatamente em contato
com outras Subcomissões que, por equívoco,
possam invadir a nossa competência. Faremos
um acordo imediato a respeito deste assunto.

Ao encerrar a reunião, quero saudar o compa
nheiro Adroaldo Streck, que participou desta elei
ção, contribuindo com o seu nome para que o
processo democrático tivesse, assim, um modo
melhor de se formalizare se consumar nesta Sub
comissão. Convoco outra reunião para amanhã,
às 9 horas.

Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DA ORDEM ECONÔ
MICA

ATADA I' REUNIÃO (INSTALAÇÃO)

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às quinze horas,
na Sala da Comissão de Finanças, Anexo 11, Sena
do Federal, reuniu-se a Comissão da Ordem Eco-

nômica sob a Presidência eventual do Senhor
Constituinte Rachid Saldanha Derzi, com a pre
sença dos seguintes Constítumtes: Albano Fran
co, Antônio Carlos Franco, Benedicto Monteiro,
Dirceu Cameiro, Gabriel Guerreiro, Gidel Dantas,
Gil César, Gustado de Faria, Hélio Duque, Ismael
Wanderley, IvoMainardi,Jorge Vianna,José Ulis
ses de Oliveira,Irapuan Costa Júnior, LuizRoberto
Pontes, Marcos Lima, Nyder Barbosa, Oswaldo
Lima Filho, Paulo Zarzur, Percival Muniz, Rachid
Saldanha Derzi, Renato Johnsson, Rosa Prata,
Sérgio Naya, Severo Gomes, Walter Pereira, Vi
cente Bogo, Virgildásio de Senna, Alisson Pauli
nelli, Assis Canuto, Edison Lobão, Maluly Neto,
Gilson Machado, Jalles Fontoura, Joaquim Fran
cisco, Jonas Pinheiro, José Lins, Manoel Castro,
Raquel Cândido, Rubem Medina, Victor Fontana,
Delfim Netto, Roberto Campos, Virgílio Galassi,
Amaury Muller, LuizSalomão, Noel de Carvalho,
José Egreja, Roberto Jefferson, Irma Passoni, Vla
dimirPalmeira, AldoArantes, Afif Domingos, Mau
ro Borges, Fausto Fernandes, LuizAlberto Rodri
gues, Mauro Campos, Nelton Friedrich, Sérgio
Werneck, Cláudio Avila, Eraldo Tinoco, LuizMar
ques, Paulo Pimentel,OswaldoAlmeida e Cardoso
Alves.Havendo número regimental, o Senhor Pre
sidente declarou instalada a Comissão e esclare
ceu que iria proceder à eleição do Presidente e
dos Vice-Presidentes, convidando, nos termos re
gimentais, os Senhores Constituintes Victor Fon
tana e Jorge Vianna para funcionarem corno es
crutinadores. Usam da palavra, para questão de
ordem sobre a índlcação do Relator da Comissão,
os Senhores Constituintes Renato Johnsson, Vir
gildásio de Senna, Roberto Campos, Cardoso Al
ves, Percival Muniz, Mário Covas, José Lourenço,
Afif Domingos, Amaury Mullere José Egreja. Rea
lizada a eleição, e verificando-se a coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes,
apurou-se o seguinte resultado: para Presidente,
Constituinte José Lins, 44 votos; em branco, 7
votos; nulos, 6 votos. Para 10

_ Vice-Presidente,
Constituinte Hélio Duque, 46 votos; em branco,
9 votos; nulos, Z votos e ZO-Vice-Presidentes os
Senhores Constituintes Albano Franco, 41 votos;
Luiz Salomão, Z votos; em branco, 10 votos e
nulos, 3 votos. Foram proclamados eleitos Presi
dente, l°-Vice-Presidente e 2°-Vice-Presidente os
Senhores Constituintes José Lins, Hélio Duque
e Albano Franco, respectivamente. Assumindo a
Presidência, o Senhor Constituinte José Linsagra
deceu em seu nome e dos Constituintes Hélio
Duque e Albano Franco a honra com que foram
distinguidos. Usam da palavra, então, os Senhores
Constituintes Oswaldo Lima FIlho e Irma Passoni.
Em seguida, o Senhor Presidente designou o Se
nhor Constituinte Severo Gomes para relatar a
matéria e declarou a divisão da Comissão nas
seguintes Subcomissões: Princípios Gerais, Inter
venção do Estado, Regime de Propriedade do
Subsolo e da Atividade Econômica; Questão Ur
bana e Transporte; Política Agrícola e Fundiária
e da Reforma Agrária.Nada mais havendo a tratar,
encerrou a reunião, cujo teor será publicado, na
íntegra, no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte. E, para constar, eu, Helena lsnard
Accauhy Sarres dos Santos, lavrei a presente Ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.

ANEXOÀ ATA DA I'REUNIÃO (INSTA
LAÇÃO)DA COMISSÃO DA ORDEMECO
NOMICA, REAliZADA EM 10 DE ABRILDE
1987, ÀS QUINZE HORAS, ÍNTEORA DO
APANHAMENTO TAQ{JIORÁFJCo,'COMPU
BUCAÇÃO DEVIDAMENTEAUTORIZADA
PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMIS
SÃO, CONSTITUINTEJOSÉ UNS.

O SR. PRESIDENTE(RachidSaldanha Derzi)
- Presentes 50 Srs. Constituintes, que assinaram
o livro,e 9 Suplentes. Declaro instalada a Comis
são da Ordem Econômica.

A presente reunião destina-se à eleição do Pre
sidente e dos Vice-Presidentes desta Comissão.

Convido os Srs. Constituintes Jorge Vianna e
VictorFontana para funcionarem como escrutína
dores, aos quais peço a presença à Mesa.

Peço também aos nobresSrs. Constituintes que
ainda não assinaram o livroque o façam.

Solicito aos nobres Constituintes que, quando
solicitarem a palavra para questão de ordem, ou
outro problema, se identifiquem e falem ao micro
fone.

Tem a palavra o nobre Constituinte Renato
Johnsson.

O SR. CONSTITUINTE RENATOJOHNSSON
- Sr. Presidente, evidentemente, esta reunião se
destina à eleição do Presidente e dos Vice-Pre
sidentes da Comissão da Ordem Econômica e,
consoante o Regimento Interno, art. 13, § 80

, "ao
Presidente caberá a designação do Relator". Faço
uma solicitação à Mesa, no sentido de que, ao
se proceder à votação, sejam respeitados os acor
dos de liderança efetuados quanto aos cargos
distribuídos pelos diversos Capítulos. E seja colo
cado em votação também o cargo de Relator
(Palmas); que prevaleça a vontade dos Membros
da Comissão na escolha do Relator. Muito obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Para contraditar, tem a palavra o nobre Consti
tuinte Virgildásio de Senna.

O SR. CONSmUINTE VIRGILDÁSIO DE SE
NNA - A primeira questão que apresento a V.
&, Sr. Presidente, é sobre a ordem dos trabalhos.
Que Regimento vai regular esta reunião? Qual
é o tempo de cada orador? Como serão condu
zidos os trabalhos e por força de que dispositivo
Regimental? Do contrário, ninguém poderá pedir
a palavra peJa ordem.

Asegunda questão é que a matéria está definida
no corpo do Regimento e não poderá ser levan
tada senão como subvensão, porquanto o Regi
mento é claro ao declarar que cada Presidente
escolhido pelas Comissões deverá indicar o Re
lator.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Nobre Constituinte, as normas para a eleição
estão no § 20

, art. 20 do Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte. Nos casos
omissos, recorrer-se-á aos Regimentos da Câma
ra ou dó Senado (art. 83).

Mas, V. Ex' tem razão. No § 80 do art. 13, "a
Comissão ou Subcomissão, uma vez constituída,
reunir-se-á, dentro de 24 horas, a fim de eleger
um Presidente e dois Vice-Presidentes, cabendo
ao Presidente a designação do Relator."
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Concedo a palavra ao nobre Constituinte Car
doso Alves.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Qual é a justificação?

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- A Presidência, dentro das possibilidades, será
benevolente, concedendo, a cada um dos 51'S.

Constituintes, o máximo de 5 minutos para que
possam se manifestar. Mas a Presidência se reser
va o direito de, ao perceber que se trata de obstru
ção, não conceder mais a palavra; fará cumprir
o Regimento e procederá à eleição.

Tem a palavra o nobre Constituinte Roberto
Campos.

O SR CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Quero dar apoio ao Constituinte Deputado Re
nato Johnsson.

O que há no Regimento, no Título IV, Capítulo
I,Seção I, art. 13, § 2°, é o direito de as lideranças
aplicarem o critério proporcional ao conjunto de
cargos de presidente, vice-presidentes e relatores;
esgota-se o poder da Liderança na indicação da
proporcionalidade. Isso não se estende à escolha
de nomes individuais; o critério da proporciona
lidade, que é o único, pelo Regimento, se defere
à Liderança decidir, obedecido o critério de pro
porcionalidade, a escolha individual dos consti
tuintes que deverá ser submetida à votação demo
crática das comissões.

O SR. CONSTITUINTE PERCIVAL MUNIZ 
Para uma questão de ordem, Sr. Presidente, peço
a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Perci
val Muniz.

O SR. CONSTITUINTE PERCIVAL MUNIZ 
Sr. presidente, já que iremos proceder à eleição
dos candidatos a presidente e a vice-presidentes
desta Comissão, e esses candidatos não são co
nhecidos ainda por todos os constituintes que
fazem parte desta Comissão... (Intervenção fora
do microfone. lnaudível.]

O SR. CONSTITUINTE PERCIVAL MUNIZ 
...tendo havido sugestões das lideranças, num
acordo partidário para que a proporcionalidade
dos partidos políticos, com assento na Assembléia
Nacional Constituinte, seja garantida, não somen
te nessa Comissão, mas em todas as outras, eu
gostaria de conhecer os candidatos cujos nomes
resultaram dos entendimentos dessas lideranças,
a fim de que possamos votar, conhecendo-os,
sabendo que este é um trabalho feito no sentido
de garantir não só a representatividade dos parti
dos, mas também a proporcionalidade dos Esta
dos que compõem a Federação deste País.

Esta, a nossa questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Devo responder, inicialmente, à questão de
ordem do nobre Senador Roberto Campos.

Senador Roberto Campos, pelo § 2°, os mem
bros de cada Comissão serão indicados pelas lide
ranças partidárias, obtido em cada uma delas,
tanto quanto possível, o critério da proporciona
lidade partidária que se aplica, ainda, ao conjunto
de cargos de presidente e vice-presidentes dessas
comissões. Repito: tanto quanto possível.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Pela ordem, Sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Nobre Constituinte Senador Roberto Campos,
V.Ex" pede a palavra para contraditar a resposta
da Presidência ou para outra questão de ordem?

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- O princípio de proporcionalidade se refere à
designação dos cargos de presidente, vice-pre
sidentes e relatores. Eu queria saber se, no caso
da relatoria, o partido a que coube exercer o direito
de proporcionalidade se expressou sobre o assun
to em votação. Caso não o tenha feito, e seja
mera indicação de liderança, o problema deve
ser democraticamente deferido a esta Comissão,
porque o Regimento só atribui à liderança a fixa
ção dos critérios de proporcionalidade e nada
mais.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- O Regimento é claro, nobre Sr. Constituinte:
a Comissão elege o presidente, que naturalmente,
designará o relator. É possível que seja dentro
de um acordo de liderança. Mas temos conheci
mento, pelo acordo de liderança, pelo entendi
mento, de que nosàpresentarn como candidato
a presidente o nobre Constituinte José Lins;como
l°-vice-presidente, o nobre Constituinte HélioDu
que; como 2°-vice-presidente, o nobre Constituin
te Albano Franco. (Pausa.)

Com a palavra o nobre Constituinte Cardoso
AlvesV.Ex' terá cinco minutos.

O SR.CONSTITUINTE (CardosoAlves)- Peço
a tolerância de V.Ex' no sentido de poder concluir
meu raciocínio.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- O Regimento é omisso nesta parte mas a nor
ma, a praxe, recomenda 5 minutos.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Vou procurar falar em cinco minutos.

Sr. Presidente, tenho a impressão de que a ma
téria regimental foi definitivamente debatida neste
plenário. Mas quero começar pela questão de or
dem muito bem formulada pelo nobre Consti
tuinte Percival Muniz. S. Ex" não tem o dom de
adivinhar e pergunta sobre aquilo de que não
está informado; não conhece os candidatos e não
tem culpa disso como de resto, ninguém aqui
tem culpa de não conheceros candidatos. Aques
tão de ordem do Constituinte, no seu mérito e
no seu conteúdo, envolve assunto vexatório para
o Parlamento; quer dizer, houve, antes desta reu
nião, alguns entendimentos na calada da noite,
à socapa, à sorrelfa, às escondidas, dos Consti
tuintes. O que somos nós, Sr. Presidente? Somos,
por acaso, manada? Somos homens sem cons
ciência? Somos espíritos desencamados? Não te
mos o direito de conhecer aquilo que nos diz
respeito? Tenho a impressão de que não há acor
do de liderança em nada, porque os liderados
não foram ouvidos. Conheço o Constituinte Mário
Covas e sei que S. Ex' é dotado de espírito demo
crático, homem franco e aberto, com um passado
políticoque o honra e o dignifica.É um sacrificado
pelo arbítrio; é um homem que aprendeu demo
cracia na própria carne. S. Ex", não permitiria que,
sob a sua liderança, fosse feito um acordo desco-

nhecido de seus liderados. Como se levanta um
Constituinte e pergunta quais são os candidatos,
isto faz lembrar as eleições passadas, em que
eram dados para o caboclo os "papéis dobrados",
porque a eleição era secreta. E um negócio que
não tem pé nem cabeça, Sr. Presidente. O Consti
tuinte Mário Covas, o Líder Mário Covas, quando
teve dificuldades para compor comissões, deferiu
à Bancada essas dificuldades, S. Ex' tinha um
número maior de membros, um número maior
de companheiros que pleiteavam a vinda para
esta Comissão, S. Ex' reuniu Bancada por Banca
da, em cada Estado, e pediu que se fizessem
as indicações. A Bancada paulista indicou três
membros, entre cinco candidatos. O SenadorMá
rio Covas teve dificuldades para indicar os Vice-lí
deres e não obstante o Regimento Interno conce
der-lhe o poder de nomear pessoalmente os seus
Vice-Líderes, S. Ex' deferiu à Bancada paulista
a escolha de três nomes para essas funções. A
Bancada paulista se reuniu e, por voto secreto,
indicou os três Vice-Líderes,que são Vice-Líderes
do Senador Mário Covas. Todas as Bancadas
lembraalio nosso companheiro Deputado Barbo
sa - para honra do nosso Líder, para a dignifi
cação da atuação democrática do nosso Líder.

Ora, o Regimento Interno, Sr. Presidente, per
mite ao Líder indicar os Membros da Comissão.
Cada Líder de Bancada indicou, certamente ou
vindo as suas Bancadas, as tendências dessas
Bancadas. E se permite ao Líder indicar ainda
os seus Vice-Líderes S. Ex' agiu daquela forma.
E depois da indicação dos Membros da Comis
são, o Regimento Interno se atém ao critério da
proporcionalidade, exclusivamente, para a esco
lha do Presidente, dos Vice-Presidentes e do Rela
tor, de maneira esdrúxula. E o Deputado Mário
Covas - perdoem-me é que eu fui Deputado
com S. Ex',há vinte anos, também cassado como
S. Ex' e às vezes, me lembro daquele tempo e,
inconscientemente, falo Deputado e não Senador
MárioCovas; isto, porém, não o diminui, pelo con
trário, foi como Deputado que S. Ex' obteve os
pontos mais altos da sua história - o Líder Mário
Covas foi eleito depois de votado o Regimento.
E o Regimento é esdrúxulo, procurou favorecer
determinadas pessoas, dizendo que o Presidente
e os Vice-Presidentes seriam eleitos, e o Relator
seria um escolhido. Mas, isto foi votado quando
S. Ex" não era Líder. E abelha não come o próprio
mel; o bom-bocado não é feito para quem o faz,
mas para quem o come. Não acredito que o de
mocrata Mário Covas, tendo nesta Comissão dois
candidatos a Relator, haja imposto o nome de
um deles sem ouvir os seus liderados, sem sequer
ter deferido uma palavra ao outro candidato, ou
a quem quer que seja. Vejo aqui alguns Consti
tuintes dizerem que há um acordo de liderança.
Mas, esses Constituintes, são justamente aqueles
apontados para Relatores, amanhã, nas Subco
missões; não é, companheiro Virgildásio de Se
nna?

De modo que, não creio que esta Comissão,
sob a égide do PFL, uma das estacas da.Aliança
Democrática, um dos Partidos imprenscindíveis
à criação da Nova República, um dos respon
sáveis pela restauração da democracia no Brasil,
o PFL, que nasceu da Frente Liberal,queira impor
um nome à Comissão. Não tenho absolutamente
nada contra o Constituinte Severo Gomes. Sou
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o SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
_ Solicito ao nobre Constítuínte que termine sua - Tem a palavra, V. Ex", para uma questão de

ordem.
oração.

O SR. CONSTIT{lJNTE PERCIVAL MUNIZ 
O SR. CONSillUlNTE CARDOSO ALVES- Sr. Presidente, quando levantamos a questão de

Vou terminar. ordem, achamos que ela era correta, a partir do
Nós, na Assembléia Nacional Constituinte, Sr. momento em que o nosso Líder Mário Covas,

Presidente, temos, na figura do líder, por mais juntamente com todos os Líderes dos Partidos
eminente que seja - e S. Ex' o é, dos mais emi- com assento na Constituinte, num trabalho árduo,
nentes - apenas o coordenador dos nossos tra- demorado, cansativo, ouviu todas as correntes
blllhos. O Líder na-opode entrar na essência dos políticas aqui - só não foi ouvida a UDR,porque
nossos trabalhos, nem impor um nome para isso ela não tem assento legal na Casa, se ela tivesse
ou aquilo, sem ouvir a Bancada. E tenho a certeza registro como partido político, seria ouvida tam-
de que O Constituinte Mário Covas quer apenas bém _ procurou-se ouvir todos os Partidos e,
coordenar os trabalhos da nossa Bancada. _ eu, do PMDB,não poderia saber quem é o candl-

O Líder não vainos ditar o voto, como na Câma- dato do PFL e não seria o meu Líder Mário Covas
ra dos Deputados ou no Senado da República; antidemocrático se fizesse uma reunião do PMDB
vai orientar os nossos trabalhos, com mãos bran- para decidir quem seria o candidato do PFL. En-
dasde coordenador, para que não saiamos muito tão, é natural que a Mesa, de posse do trabalho
dos caminhos regimentais, nem deixemos de lado da Liderança, comunique a todos os Membros
o programa básico do Partido. desta Comissão, representantes de todos os Parti-

Mas S. Ex" não vai exercer a fooção de ditador dos, os candidatos resultantes do último entendi-
do nosso pensamento, nem de intérprete da nos- mento - inclusive, peço, Sr. Presidente, que os
sa filosofia. Porque o nosso compromisso maior candidatos se apresentem, na tribuna, para que
é com o povo brasileiro, na feitura de uma Consti- todos conheçam os seus compromissos, as suas
tuição que não poderá ser partidária, mas que propostas nesta Comissão.
reflita as esperanças, as tendências, o sofrimento, Não quero que a minha questão de ordem seja
os desejos, a vocação e o gênio de todo o povo utilizada, como o foi pelo Constituinte Cardoso
brasileiro e não somente,do PMDB, do PFL ou Alves, porque considero que a atitude de nosso
doPeB. Líder Mário Covas foi a mais democrática, uma

Assim sendo, Sr. Presidente, não obstante o vez que procurou ouvir todos os Partidos Políticos
Regimento Intemo dizer que compete ao Presi- da Casa, mesmo aqueles que têm pequena repre-
dente comunicar a designação, a indicação do sentatividade. Se fosse antídemocrátíco, teria usa-
Líder, esclareço por que votarei no ex-Senador do a supremacia do PMDB para determinar a
e atual Deputado José Lins. maioria dos cargos de todas as Comissões. S.

Quero lembrar que S. Ex" indicará o Relator Ex" teve o apoio dos Partidos e, por isso, considero
pela disposição esdrúxula e singular do Regimen- que o fruto do entendimento é o fruto da demo-
to Interno. Mas, como S. Ex' indicará? Pela sua cracia e da liberdade que deverão existir nesta
escolha pessoal? Pelos pendores do seu afeto? Casa, e não só a autorização da UDR,que assim
Pelo critério da competência, escolhendo o me- não quis e não prega isto no País.

até, além de conterrâneo de S. Ex", seu amigo
pessoal não com a mesma amplitude de poderes.
Sou pecuarista, como pecuarista maior é o Cons
tituinte Severo Gomes; sou comerciante, como
comerciante maior é S. Ex" O nobre Colega tem
todas as características pessoais que eu, só que
agigantadas. Além de pecuarista e leiteiro, em
proporções imensas, perto de um pequeno pro
prietário rural e de um médio pecuarista, além
de grande comerciante, além de Senador, além
de ter uma história no comércio de São Paulo,
e de grande industrial em São Paulo, em Pernam
buco e em outros Estados do Brasil,o Constituinte
Severo Gomes, tenho certeza, não se orgulha de
ser peixinho protegido de quem quer que seja.
S. Ex" também é democrata e quer ser o Relator
da Comissão e não o relator do PMDB;quer rece
ber o respaldo de seus companheiros, ter o bene
plácito da maioria; quer, como eu, pleitear a con
fiança de seus companheiros, até mesmo, Sr. Pre
sidente, porque não estamos, pura e simplesmen
te, numa Assembléia Legislativa mas numa As
sembléia Nacional Constituinte e temos compro
missos assumidos em praça pública; temos dis
curso, durante as eleições, pregando as nossas
idéias, e não podemos sujeitar-nos a Partido, a
"nãoser ao programa mínimo do Partido, ao pro
",ama básico conhecido na época em que nos
inscrevemos e assumimos o compromisso de de
fendê-lo.

Ihor? Indicará sob o tacão de uma liderança parti
dária?

S. Ex" vai escolher a maneira pela qual indicará,
e alguns companheiros, conhecendo o espírito
democrático da Casa, da Comissão do Líder, do
PMDB, do PFL, que são partidos democráticos,
apenas pleiteiam que indiquem em consonância
com a Comissão, permitindo a esta que escolha
um nome para que S. Ex- indique com objetivi
dade, fugindo ao critério subjetivo, a um critério
que lhe possa ser imposto por outra força oculta
de cuja existência duvido.

Concluo, Sr. Presidente, rendendo homena
gens ao PFL, o que farei concretamente com o
meu voto; ao PMDB, que é o meu Partido, que
tem uma história que não pode desmentir, uma
história democrática, impessoal, objetiva, escrita
com coragem, contra cães e contra baionetas.
E quero, ainda, homenagear o"Constituinte Seve
ro Gomes, lembrando também para o posto de
Relator, e pedir, com democrática humildade, ao
PFL, que detará a Presidência desta Casa, que
nomeie o Relator pelo critério da proporciona
lidade, dentro do PMDB, mas, extraído da cons
ciência, da escolha, da eleição da Comissão.

O SR. CONSTIT{lJNTE PERCIVAL MUNIZ 
Sr. Presidente, para uma explicação, já que o nos
so nome foi citado pelo Constituinte Cardoso Al
ves.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Com a palavra o nobre Constituinte Virgildásio
de Senna. Peço a V. Ex' se restringir, dentro das
possibilidades.

O SR. CONSTITUINTE VlRGILDÁSIO DE SE
NNA - Sempre entendi que o Regimento, ao
estabelecer tempo ao orador, defende o Plenário,
defende o direito de cada um usar esta tribuna
para expor as suas idéias.

Sempre entendi como uma falta de educação
parlamentar extrapolar o tempo arbitrado a cada
um dos oradores. É para isso que o Regimento
existe, em defesa do direito de todos e não para
exercício de prazer pessoal.

Ouvi, Sr. Presidente, a declaração de bens que
o nobre Constituinte Cardoso Alves fez, compa
rando com a declaração de bens do Constituinte
Severo Gomes. Fiquei profundamente encantado.
Mas, pessoalmente, não tenho nenhum interesse
em saber quanto é rico e quanto de leite de búfalo
ou de vaca tira uma dessas personalidades.

Quero, Sr. Presidente, dizer, e o faço na pre
sença do nobre Constituinte Mário Covas, nosso
Líder, que fui indicado por unanimidade, na ban
cada do meu partido, Relator-Geral desta Comis
são, e invoco o testemunho do Constituinte Jorge
Vianna que está ao seu lado. Sabendo que a Lide
rança tinha problemas e que a Constituição, que
é o grande objetivo do nosso trabalho, deveria
marchar sem percalços, retirei minhas pretensões
para que a Liderança pudesse, democraticamen
te, compor esta Comissão e indicar, em um con
senso de lideranças, a composição da Mesa Dire
tora e do seu Relator. Não estou aqui esperneando
porque os meus companheiros não me indicaram
para tal papel. Venho repetir a V. Ex" e ao nobre
Constituinte Mário Covas o meu desejo, o que
me fazpresente aqui é que a Constituição marche
e os nossos trabalhos cheguem a bom termo
no entendimento geral da Nação e leguemos ao
País um trabalho que seja aquele que a Pátria
espera de todos nós.

Muito obrigado a V.Ex'. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha I:X!rzi)
- Tem a palavra o nobre líder Mário Covas.

O SR. CONSTITUINTEMÁRIo COVAS- Sr.
Presidente, vou cumprir um dever indeclinável.
Cheguei após a Comissão ter-se instalado, pois
fui convocado para duas outras Comissões que
estavam funcionando na Câmara dos Deputados
e, assim, não pude assistir, na íntegra, à manifes
tação do meu companheiro de partido, meu com
panheiro de Estado, embora não meu compa
nheiro de pecuária, Roberto Cardoso Alves,Cons
tituinte Roberto CardosoAlves- por quem mutro
admiração, mais do que isso, por quem tenho
amizade, amizade que se estende inclusive à famí
lia - não pretendente a esta Comissão ou pelo
menos, não pretendente a Relator desta Comis
são.

Acho que hoje, mais do que nunca, todos reivin
dicamos a qualificação de democráticos, mas isto
não se escreve com um episódio; escreve-se com
uma história de vida, com uma conduta, com
uma sucessão de eventos que, particularmente,
oferecemos, cada um de nós, que somos homens
públicos, a julgamento popular.
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Confesso que já cheguei a uma idade em que,
muitas vezes, nem tenho a tranqüilidade que deve
ria ter para discutir determinados temas, mas es
tou absolutamente convencido de que fui fiel,em
cada um desses episódios, e continuo sendo, e
por isso me manifesto neste instante; o cômodo
para mim seria exatamente não me manifestar,
porque tenho compromisso com essa mesma
história e com todos os fatos anteriores. É possível
que, aqui e ali, eu a violente, mas, se o fizer, será
inadvertidamente. Aqui estou para dizer que, ao
longo desse episódio, cujo desdobramento os
constituintes conhecem muito bem, do Regimen
to Interno votado, como disse o meu compenhei
ro Deputado e Constituinte Roberto Cardoso Al
ves, antes mesmo de ter eu chegado à Presi
dência, à Liderança - e não foi sem razão 
que dizia que seria ideal que quem ali chegasse
o fizesse, por volta do mês de fevereiro, para que
as instâncias necessárias às formações, não ape
nas das Comissões como dos seus quadros direti
vos, dos seus Relatores, pudessem ser realizadas
em tempo hábil. Mas, a rigor, nós todos, a partir
do instante em que a Mesa foi eleita, passamos
a dispor de 48 horas para indicar os membros
das Comissões e, depois disso, mais 24 horas
para eleger os Presidentes e Relatores. Para que
os elegêssemos porém, necessário se fazia que
a proporcionalidade - que só foi calculada nu
mericamente - fosse negociada entre os Parti
dos. E durante todo o dia de ontem - invoco
o testemunho de alguns dos líderes aqui presen
tes - buscamos a negociação que se iniciou
com os partidos que tinham um único represen
tante entre os 132 cargos de Presidente, l°-Vice
Presidente, 2°-Vice-Presidente, Relator, seja das
Comissões Temáticas, seja das Subcomissões,
começando-se pelos partidos menores e chegan
do, finalmente, ao último dos entendimentos com
a Frente Liberal, para fixar o que cada um dos
partidos teria dentro da sua proporcionalidade,
ou seja, para traduzir os números frios, que eram
os cálculos numéricos que a Mesa nos fornecia,
em lugares reais, em cada uma das Comissões.
Ao PMDB coube, nessa Comissão específica, a
1'-VicePresidência, a 2'-Vice-Presidência e o Rela
tor. A decisão de que o Presidente fosse eleito
e o Relator fosse por ele designado, é uma decisão
da qual, inclusive, eu não era a favor, mas, afinal,
foi decisão tomada pela Assembléia Nacional
Constituinte. E a mim coube, exatamente, porque
acho que isto se inclui nas prerrogativas que a
bancada me delegou, não assumir em nome dela
determinadas posições que eu julgasse incompa
tíveis,mas, na medida em que eu devesse cumprir
determinadas obrigações, com tempo e prazo fi
xos, e sem que o PMDB deixasse de cumprir a
norma regimental, votada pela Assembléia. On
tem, a partir do término da negociação, busca
mos a Liderança da Câmara, a Liderança do Sena
do, algumas vice-lideranças e tentamos compor
um quadro que razoavelmente buscasse conciliar
uma distribuição espacial, em face das bancadas
do PMDB e, mais do que isto, uma razoável pro
porcionalidade na vida interna do PMDB.

O "assunto diz respeito ao mérito, mas a mim
compete trazê-lo aqui, porque não venho apenas
para dizer que o PMDB tem obrigação consigo
mesmo; o PMDB tem obrigações, inclusive, com
aquilo que assumiu com o PFL, como de resto
com. qu91Jwer ou!rQ.dos. partidos, c~~ ac:~~.

de eleger na Comissão n- 4, para a Presidência,
o Constituinte Jarbas Passarinho; como hoje, até
onde puder influir, elegerá aqui o Constituinte Jo
sé Lins, do PFL, para a Presidência. Eu podia
me deter nesta única consideração, mas não seria
nem leal com o Constituinte Cardoso Alves,nem
com o Constituinte Severo Gomes, nem com
qualquer um dos constituintes, mas, sobretudo,
eu não seria leal comigo mesmo se não dissesse
que, além disso, a Liderança trai os nomes dos
Constituintes Hélio Duque, do Paraná, para l°-Vi
ce-Presidente; Albano Franco, de Sergipe, para
2°-Vice-Presidente; e Severo Gomes, de São Pau
lo, para Relator da Comissão.

Istosignificaalguma desconsideração ao Cons
tituinte Cardoso Alves,quanto à sua possibilidade
de ser Relator?Absolutamente, não! Simplesmen
te, dentro do quadro geral com o qual fomos
obrigados a trabalhar e lastreado no fato de que
éramos obrigados a oferecer essa solução, ainda
hoje sem possibilidade sequer de uma consulta
global à bancada, aqui viemos, cumprindo o dever
de - e sendo com os demais partidos, é também
conosco - traduzir esta posição; e entendemos
que, ao fazê-lo, estamos ~untando um mosaico
de uma história que, em nenhum instante, buscou
desgarrar-se da sua vinculação de natureza demo
crática. Não se trata, aqui, de confrontar dois ho
mens aos quais manifestamos respeito. Não me
cabe, sequer, oferecer e determinar qualquer coi
sa a esta Comissão; ela tem os seus mecanismos
de instrução própria, e eu, simplesmente, ajudei,
como constituinte, a elaborá-los em conjunto
com os demais companheiros; mas uma coisa
me cabia - e não abro mão de fazê-lo, custe
o que custar -, enquanto Líder, me cabe dizer:'
a contrarlu sensu não há liderança que se exer
cite; a contrarlu sensu não há necessidade, se
quer, de liderança. A liderança, na Constituinte,
busca muito mais organizar e articular - reco
nheço -, não há, sequer, a figura do voto simbó
lico, mas ela era a única que, neste instante, tinha,
no tempo hábil do Regimento, possibilidade de
trazer a esta reunião a sua mensagem e aquilo
que havia combinado com os demais partidos.
Se não sou capaz de afirmar isto em relação às
escolhas do PMDB, não tenho como afirmá-lo
em relação às demais escolhas; e ainda reputo
que o meu compromisso, o nosso compromisso,
o compromisso do PMDB, com os demais parti
dos, é até superior ao que o PMDB tem consigo
mesmo.

Por isso, Sr. Presidente, eu queria deixar consig
nado que não estou fazendo nenhuma disputa
no que se refere à atitude pessoal, ao conceito,
ao passado ou ao futuro. Cada um de nós constrói
a vida com um conjunto de tijolos, e é nesta pers
pectiva, neste horizonte, que cada um de nós há
de ser julgado pelos amigos, pelos adversários
e pelo povo. E é assim que se opera democratica
mente. Por isso, Sr. Presidente, deixo neste instan
te, apesar de não ter a obrigação, o compromisso
que, enquanto Líder do Partido na Assembléia
Nacional Constituinte, eu deveria comunicar a es
ta Casa. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Vai-se proceder à chamada nominal dos Srs.
Constituintes integrantes da Comissão.

O SR. CONSmUlNTE JOSÉ LOURENÇO
Sr:...Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte, Líder
do PFL, Deputado José Lourenço.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ LOURENÇO
Caro Sr. Presidente Constituinte Rachid Saldanha
Derzi,Srs, membros da Mesa, Constituintes Jorge
Vianna, VictorFontana e demais companheiros.

Depois de longa caminhada, chegamos ao en
tendimento político, entendimento que se fazia
necessário para que a Constituição pudesse ser
redigida. Toda a imprensa do País criava um espí
rito de expectativa na Nação onde a todos se
condenava o nosso desempenho. Necessário,
pois, se fazia um entendimento, um acordo polí
tico para sairmos do impasse, uma vez que nem
o PMDB, isoladamente, nem outro grupo poderia
fazê-losem estar divorciado da vontade da Nação.
O entendimento nos levou a esta reunião, hoje,
onde serão tomadas as decisões para se compor

. a Mesa da Comissão da Ordem Econômica e
designado o seu relator.

Identifico, perfeitamente, as preocupações das
diversas correntes de pensamento que existem,
felizmente, nesta Casa, porque o condenável são
as unanimidades e em função disso, todos devem
despreocupar-se. Assim aqueles que exercerem
determinado cargo, por exemplo o de relator, só
terão o parecer aprovado quando for o reflexo
da vontade da maioria. Amaioria decidirá sempre,
democraticamente, portanto, não há que temer
se o relator pensa com a corrente "A"ou com
a "B", mas o que há que avaliarmos, em erros
de se avaliar constantemente, é que a vontade
do Plenário será permanentemente rejeitada e ex
pressa pelo voto, democraticamente. Portanto,
não há o que teme Devemos, isto sim, aqui e
agora, cumprir os entendimentos interpartidários,
pois sem isto, caros constituintes, não iremos fa
zer Constituição alguma para este País e passare
mos a ser condenados pela Nação como homens
incapazes de se entenderem entre si. O respeito
mútuo é o princípio básico do sistema demo
crático, mas a vontade da maioria é, sem dóvida
alguma, a expressão maior da prática democrá
tica. Tranqüilos todos devem ficar, porque a de
mocracia será sempre praticada, ao tempo em
que peço aos meus colegas de partido, do Partido
da Frente Liberal, que votem maciçamente com
o acordo que formulamos com o PMDBe demais
partidos aqui representados. Muitoobrigado. (Pal
mas.)

O SR. CONSmUINTE RENATOJOHNSSON
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Cons
tituinte Deputado Renato Johnsson.

O SR. CONSmUINTE RENATOJOHNSSON
- Sr. Presidente, a questão de ordem que coloca
mos é no sentido de que a votação de Presidente,
juntamente com a de ViCie-Presidentes desta Co
missão da Ordem Econômica seja feita também
com a designação do relator, ou seja, que o Presi
dente escolhido por esta Comissão possa desig
nar aquele que represente vontade, a escolha dos
Membros desta Comissão.

Dissemos também, na ocasião, que a propor
cionalidade seria respeitada, uma vez que as lide
ranças partidárias havia acordado que a propor-
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cionalidade na eleição da presidência, vice-presi
dências e relatores, seria respeitada

Por isso que, Sr. Presidente, havendo dentro
do PMDB a disputa do cargo de relator, por dois
membros desta Comissão, solicitamos seja ouvi
do o Plenário, no sentido de que a votação, ao
ser realizada, inclua também a escolha do relator
para que esse nome, se for o escolhido, seja o
designado para relator da Comissão.

Sr. Presidente, a escolha do líder, e principal
mente a escolha do Líder Constituinte Mário Co
vas, na bancada do PMDB, foi fruto, sobretudo,
das suas proposituras e colocações, no sentido
de haver, dentro do PMDB,participação e descen
tralização. Foi esse o discurso do Constituinte Má
rio Covas. A exegüidade do tempo,temos certeza
- e ouvimos aqui S. EX dizer - não permitiu
fosse feita ampla consulta nossa bancada. E é
por isso, Sr. Presidente, que solicitamos - confor
me foi dito pelo próprio Constituinte Mário Covas,
de que não foram ouvidos os membros do PMDB
para escolha dos relatores - que aqui se dê a
votação, para que se proceda a escolha. Ao dele
garmos ao Constituinte Mário Covas a Liderança
do nosso partido, não delegamos, sobretudo, um
ponto, que é o direito de voto que temos em
nossas comissões.

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

mas.)

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
Nobre Constituinte Renato Johnsson, lamentavel
mente, esta presidência não pode modificar o Re
gimento Interno votado por V. EX e todos nós
(Muito bem! Palmas.)

Não cabe a mim, posso até concordar com
V.EX, mas lamentavelmente, está escrito e o Regi
mento foi votado por V. EX e por todos nós. Na
ocasião oportuna, poderíamos ter apresentado a
emenda. Seria democrático, seria justo que tam
bém o relator tivesse sido escolhido por votação
dos nobres constituintes. Mas, lamentavelmente,
esta presidência não pode modificar o Regimento.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte AfIf
Domingos.

O SR. CONSTITUINTE AFIF DOMINGOS 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Pertenço a um pequeno partido e estou assis
tindo aqui a uma composição entre os partidos
majoritários. Parece-me que o nosso Regimento
diz muito claramente que serão eleitos os mem
bros e não homologados aqueles escolhidos pre
viamente por acordo com as lideranças. Portanto,
desde que há uma indicação do acordo de lide
ranças, para uma chapa de presidente, vice-pre
sidentes e relator, nada impede que este Plenário
apresente, respeitada a proporcionalidade parti
dária, uma chapa alternativa para que se escolha,
soberanamente e não homologatoriamente, co
mo nos parece que está se encaminhando a deci
são. Neste caso, desde que o Regimento é bas
tante claro, ao dispor que cabe a indicação do
relator pela presidência, e se existe alguma diver
gência, que se componha uma chapa alternativa
registrada à Mesa para poder concorrer. É:a minha
proposta. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Nobre Constituinte Afif Domingos, este é um
problema do Plenário e não da presidência; o

entendimento é do Plenário. A presidência irá de
terminar a votação, mas o entendimento é do
Plenário.

O SR. CONSTITUINTE Amaury Müller - Peço
a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Cons
tituinte Amaury Muller.

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MÜLLER
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, diante da mani
festação explícita e clara do nobre Constituinte
Afif Domingos, peço a V. EX que suspenda a
reunião por cinco ou dez minutos, ou pelo tempo
que entender razoável, para que seja elaborada
outra chapa e tenhamos aqui o exercício demo
crático do voto.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Nobre Líder, não vejo onde me amparar, dentro
do Regimento para atender à solicitação de V.
EX

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MULLER
Desculpe a minha insistência, mas esta é uma
prática consagrada. De modo que seria razoável
não violar o Regimento Interno, mas acolher o
que a praxe determina e suspender os trabalhos.
Senão, como elaborar essa chapa ahemativa?

O SR. CONSTITUINTE (Severo Gomes) - Pe
ço a palavra para uma questão de ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Seve
ro Gomes.

O SR. CONSTITUINTE SEVERO GOMES 
Eu gostaria de dizer que a proposta do Consti
tuinte AfifDomingos é democrática e correta. Eu
só gostaria de acrescentar o seguinte: suspender
a reunião para organizar uma possível chapa, pre
císaría saber, primeiro, se há alguém, dos presen
tes, disposto a compor uma chapa alternativa.
Se houver, acho que a questão de ordem poderia
ser colocada e analisada; senão, perde a razão
de ser a questão de ordem, no meu entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Ninguém mais quer fazer uso da palavra?

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra, para uma questão de or
dem, ao nobre Constituinte Roberto Campos.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Segundo entendo, Sr. Presidente, existe uma
chapa alternativa no que se refere à relatoria. O
Constituinte Cardoso Alves é candidato ao posto
de relator.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Nobre Constituinte Roberto Campos, o relator
é indicado pelo presidente; eleito o Presidente,
ele indica o relator.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Estão fazendo uma confusão entre substan
tivos. O que é deferido à Liderança, pelo Regi
mento, é a indicação da proporcionalidade, e o
Presidente, ao designar o Relator, tem que obede
cer ao critério da proporcionalidade. Estamos
confundindo com outro substantivo - indicação

de personalidade. A Liderança não tem o direito
regimental de indicar personalidade; tem o direito
regimental de indicar a proporcionalidade. Se há
mais de um candidato, dentro da proporciona
lidade, a Comissão deve apreciar a candidatura
alternativa dentro do princípio da proporciona
lidade. Proporcionalidade e personalidade são
coisas diferentes.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Nobre Constituinte Roberto Campos, vou ler
para V. EX o § 8° do art. 13:

"Cada Comissão ou Subcomissão, uma
vez constituída, reunir-se-á, dentro de vinte
quatro horas, a fim de eleger um Presidente
e dois Vice-Presidentes, cabendo ao Presi
dente a designação do Relator."

Nobre Constituinte, eu não posso modificar o
Regimento, é claro!

Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Egreja.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ: EGREJA - Sr.
Presidente, tenho algumas considerações: aque
les que quiserem votar na chapa a1temativa pode
rão fazê-lo, incluindo nomes na chapa ou com
pondo outra junto a essa. Se V. EX permitir que
a chapa seja emendada à mão, acho que resolverá
o problema de todos os presentes - quem quiser
que emende a chapa. Agora, se não for permitido
isso, a chapa tem que ser prévia, acho que tere
mos que ceder, já que existe interesse em apre
sentar chapa ahemativa.

O pedido que faço agora, para não interferir
nem demorar mais a votação desta Comissão,
é que o constituinte que, indubitavelmente, será
o nosso Presidente faça a sua indicação em con
sonância com a maioria, votada na forma que
já expus. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Nobre Constituinte, na cabine, há cédulas em
branco para os Srs. Constituintes, se assim deseja
rem, indicarem os nomes dos seus candidatos,
e há cédulas impressas. Se eu fosse suspender
a reunião por dez minutos, para imprimir cédulas,
o tempo não seria suficiente, não seriam duas
horas exatas. Então, haverá na cabine cédulas
em branco para aqueles que quiserem votar num
candidato alternativo.

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MÚLLER 
Retiro a minha sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Muito grato a V.Ex"

Vamos proceder à chamada nominal dos Srs.
Constituintes integrantes da Comissão. S. EX' à
medida que forem sendo chamados, depositarão
o voto na uma. Antes, concedo a palavra ao nobre
Constituinte, pedindo que se identifique.

(Intervenção fora do rnkrotone.Insudivel.)

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Se S. Ex"" os candidatos, desejarem fazer uso
da palavra, eu lhes concederei 5 minutos. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, vou dar
início ao processo de votação.

Solicito ao nosso escrutínador, o nobre Consti
tuinte Jorge Vianna, iniciar a chamada dos Srs.
Constituintes. (Pausa.)
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davam que o Relator deveria ser realmente indica
do pelo Presidente. Agradeço a todos.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Os
waldo Lima Filho.

Aos nove dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às nove horas e vinte
minutos, na Sala da Comissão de Finanças, Anexo
li, Senado Federal, reuniu se a Comissão da Or
dem Econômica sob a Presidência do Senhor
Constituinte José Lins, com a presença dos se
guintes Constituintes: Antônio Carlos Franco, Is
mael Wanderley, IvoMainardi,Jorge Vianna,José
Ulissesde Oliveira, Irapuan Costa Júnior, Oswaldo
Uma Filho, Santinho Furtado, Renato Johnsson,
Virgildásio de Senna, Alysson Paulinelli, Antônio
Ueno, Assis Canuto, Edison Lobão, GilsonMacha
do, Jonas Pinheiro,José Lins,LaelVarella, Manoel
Castro, Rubem Medina, Victor Fontana, Delfim
Netto, Myrian Portella, Roberto Campos, Virgüio
Galassi,Amaury Müller,LuizSalomão, José Egre
ja, Irma Passoni, VladimirPalmeira, AldoArantes,
Afif Domingos, Fernando Santana, Eliezer Mo
reira, Ivan Bonato, Ubiratan Spinelli e Oswaldo

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FI
LHO- Sr. Presidente, deixo registrados nos Anais
os nossos agradecimentos, em primeiro lugar,
ao Senador Rachid Saldanha Derzi,pela maneira
democrática, pelo cavalheirismo e pelo espírito
democrático com que conduziu os trabalhos des-
ta sessão. \

Além das homenagens dos Representantes da
Comissão Econômica ao Senador Rachid Salda
nha Derzi, expresso as nossas homenagens ao
candidato agora eleito, o antigo Senador e atual
Deputado José Lins. Nosso Companheiro no
Congresso Nacional, na Legislatura passada,
acostumei-me a admirar o seu trabalho como
homem do Nordeste, político inteiramente volta
do aos interesses daquela parcela da população
mais carente do nosso País. Como V.Ex" Sr. Presi
dente, bem disse aqui, embora existam algumas
diferenças de pensamento político e ideológico
entre nós, devemos admirar e registrar aquele
alto sentido humanista, em respeito aos Direitos
Humanos e ao progresso social a que V.Ex" aca
bou de se referir.

Felicito,também o nosso Companheiro Consti
tuinte Severo Gomes pela sua escolha, a quem
também incumbirão graves responsabilidades
como Relator do Capítulo da Ordem Econômica.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE(José Lins) - Meus Ami
gos, agradeço ao Deputado Oswaldo Lima Filho
as palavras bondosas com que nos brindou, so
bretudo consigno agradecimentos ao Constituin
te Rachid Saldanha Derzi, à Mesa que presidiu
os trabalhos desta Comissão. Informo aos meus
Colegas desta Comissão que está convocada uma
reunião para amanhã, às 10 horas, com o objetivo
único e exclusivo de informar aos Colegas a hora
em que nos devemos reunir nas Subcomissões
e quais os trabalhos que deverão ser realizados
nessas reuniões.

Está encerrada a reunião.

Com a palavra o nobre Constituinte Albano
Franco.

O SR. CONSTITUINTE ALBANO FRANCO
Sr. Presidente, estão-me perguntando se eu sou
candidato; eu não tenho, sequer, esse direito.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- V. Ex" tem o direito de ser candidato. Para
ser candidato a Presidente e a Vice-Presidente,
não há inscrição.

(Intervenção fora do microfone. Inaudivel)

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- V.Ex" tem razão.

O SR. CONSTITUINTE AFIF DOMINGOS 
Seria bom esclarecer o aspecto do critério livre
para saber se existem candidatos dentro da pro
porcionalidade em que concorrem duas chapas.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- O nobre Constituinte Afif Domingos já apre
sentou sugestão. Vai-seproceder à chamada dos
Srs. Constituintes para a votação.

Lembro, antes, aos Srs. Constituintes que, ama
nhã, às 15 horas, teremos eleição das Subco
missões. É muito importante. Procede-se à cha
mada.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Atenção, Srs. Constituintes! Como há número
para votação, eu desejava liberar os Srs. Suplentes
que assinaram o livro de presença e agradecer
lhes a colaboração e a presença. Não quero fugir
à proporcionalidade e, assim, faremos a votação
com o número de presentes, que vai a quase
60.

(Procede-se à chamada)

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Se alguns dos Srs. Constituintes ainda não
votou, peço que o faça. (Pausa.)

Todos os Srs. Constituintes já votaram? (Pau-
sa.)

Está encerrada a votação.
Vai-seproceder à apuração.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- São 57 votantes. Coincide com as cédulas
encontradas na uma.

(Procede-se à apuração.)

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Srs, Constituintes, vou proclamar o resultado
da eleição: para Presidente, o Constituinte José
Uns -44 votos (Palmas.); para IO-Vice-Presiden
te, HéhoDuque -46votos (Palmas.); 2°-Vlce-Pre
sidente, Albano Franco - 41 votos (Palmas.). Nu
los para Presidente: 6 votos; para IO-Vice-Presi
dente: 2 votos; para 2'-Vice-Presidente: 3 votos.
Em branco: para Presidente: 7 votos; para 1'-Vice
Presidente: 9 votos; para 2°-Vic&Presidente: 10
votos. Para 2°-Vice-Presidente,ainda, Constituinte
LuizSalomão: 2 votos. (Palmas.)

Diante do resultado, declaro eleito, para Presi
dente desta Comissão, o Constituinte José Lins;
para Io-Vice-Presidente, o Constituinte Hélio Du
que; para 2°-Vice-Presidente,o Constituinte Alba
no Franco.

Agradecendo aos nobres Constituintes a cola
boração que deram a esta Mesa que presidiu os
trabalhos desta Comissão, agradecendo aos no
bres Constituintes escrutinadores, que foram brí-

Ihantes, convido o nobre Presidente José Uns a
assumir a presidência dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE(José Uns) -Srs. Consti
tuintes, meus colegas desta Comissão, em primei
ro lugar, gostaria de convidar os Constituintes Hé
lio Duque e Albano Franco para assumirem a
t- e a 2'-Vice-Presidências desta Comissão. Em
segundo lugar, agradeço, com a humildade que
o cargo requer, a bondade dos meus colegas,
elegendo-me Presidente, prometendo com abso
luta sinceridade tudo fazer para que esta Comis
são cumpre bem o seu papel, de acordo com
a vocação e com o desejo do povo brasileiro.

Para que a Comissão tome conhecimento das
providências que devemos tomar imediatamen-
te... ~

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI 
Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Atendo já
a V. Ex"

Devo dizer aos meus Colegas que tudo envi
darei para que o nosso trabalho seja profícuo,
adequado, e que, sobretudo, a nova Carta Consti
tucional incorpore as grandes conquistas da área
social que hoje são patrimônio da Humanidade.
Sei qie o povo brasileiro não tem vocação para
extremos, nem de direita, nem de esquerda; no
entanto, há uma faixa da consciência mundial,
da consciência humana que reclama, da nossa
parte, um esforço profícuo no sentido de conso
lidar dentro da novaCarta Nacional, da nova Carta
brasileira, as grandes conquistas tecnológicas,
principalmente sociais, que fazem hoje parte do
patrimônio humano, sobretudo dos pontos mais
destacados e mais exigíveisda própria justiça so
cial.

Concedo a palavra à nobre Constituinte.

SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI- Sr.
Presidente, cumprimento V.Ex" pela eleição, bem
como cumprimento a Mesa que se elegeu, e apro
veito para levantar a seguinte questão de ordem:
já que a indicação do Relator não é feita por elei
ção, sohcítaría fosse declarado o nome do Relator.

O SR.PRESIDENTE(José Lins)- É uma hon
ra que seja V. Ex", uma Representante da mulher
brasileira, que me faça essa solicitação. Sabem

- todos que sou um homem partidário, sobretudo
um homem de compromissos. Os nossos com
promissos maiores são para com o povo brasi
leiro,mas a palavra empenhada tem que ser cum
prida, é um dever sagrado. Se eu não cumprir
a minha palavra empenhada com a minha Comis
são, também não a cumprirei diante do povo bra
sileiro.

Indico Relator desta Comissão o nobre Senador
Severo Gomes. (Palmas) Esclareço, entretanto,
um ponto: em momento algum deixei de contar
com o apoio daqueles que não estavam de acordo
com a indicação do Relator pelo Presidente. Ho
menageio esses liberais, esses democratas na
pessoa do meu Amigo Cardoso Alves, que disse,
alto e bom som, nesta Comissão, embora não
concordasse com a indicação do Relator pelo Pre
sidente, sufragaria, de qualquer modo, o nome
do Deputado José Uns para Presidente desta Co
missão.

Agradeço, de público, a posição tomada por
todos os Colegas, inclusive aqueles que discor-

(Encerra-se a reunião às
minutos)

ATA DA2' REUNIÃO

horas e



160 Sexta-feira 1

Almeida. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente solicitou a dispensa da leitura da Ata
da reunião anterior,que, logo após, foidada como
aprovada. O Senhor Presidente esclareceu que
a sessão destinava-se à discussão de normas que
organizariam os trabalhos da Comissão e Subco
missões. Usaram da palavra os Senhores Consti
tuintes GilsonMachado, AldoArantes, VictorFon
tana, Edison Lobão, José Ulisses de Oliveira, Vir
gildásio de Senna, Ismael Wanderley,AfifDomin
gos, Vladimir Palmeira, Luiz Salomão, Renato
Johnsson, Fernando Santana, Oswaldo Uma Fi
lho; Oswaldo Almeida, Manoel Castro, Irma Pas
soni e Amaury Müller, todos sugerindo normas
a serem adotadas no âmbito da Comissão. Fmdos
os debates, como alguns Constituintes se ausen
taram da Sala de Reuniões, por motivos justifica
dos, não houve quorum para deliberar sobre as
normas. Nada mais havendo a tratar, encerrou
a reunião, cujo teor será publicado, na íntegra,
no Diário da Assembléia Nacional Constituinte.
E, para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres
dos Santos, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente.

Subcomissão de Princípios
Gerais, Intervenção
do Estado, Regime
da Propriedade do

Subsolo e da
Atividade Econômica

ATADAREUNIÃO DE INSTAlAÇÃO

Aos sete dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às quinze horas e
trinta minutos, na sala do Anexo 11 do Senado
Federal, reuniu-se a Subcomissão de Princípios
Gerais,Intervenção do Estado, Regime da Proprie
dade do Subsolo e da AtividadeEconômica, sob
a Presidência eventual do Senhor Constituinte Ira
puan Costa Júnior, com a presença dos Senhores
Constituintes: Delfim Netto, Vrrgildásio de Senna,
Renato Johnsson, Gabriel Guerreiro, Raquel Cân
didato, Antônio Carlos Franco, Albano Franco,
Vladimir Palmeira, Roberto Campos, HélioDuque,
Gilson Machado, Irapuan Costa Júnior, Marcos
Uma, Jalles Fontoura, Ismael Wanderley,Antônio
Ueno, Gustavo Faria, Rubem Medina, Beth Azize,
AfIf Domingos e Paulo Mincarone. Havendo nú
mero regimental, o Senhor Presidente declarou
instalada a Subcomissão e esclareceu que iria
proceder à eleição do Presidente e dos Vice-Pre
sidentes, convidando, nos termos regimentais, os
Senhores Constituintes Albano Franco e Jalles
Fontoura para funcionarem como escrutinadores.
Os Senhores Constituintes Marcos Uma, Robson
Marinho,Renato Johnsson, Roberto Campos, Se
vero Gomes e Ismael Wanderley usaram da pala
vra focalizando o critério adotado pelas Lideran
ças partidárias para a escolha do Relatorda maté
ria. Realizadaa eleição, e verificando-se a coinci
dência do número de sobrecartas com o número
de votantes, apurou-se o seguinte resultado: para
Presidente, Constituinte Delfim Netto dezesseis
votos; Constituinte Afif Domingos um voto e
Constituinte Virgildásio de Senna um voto; em
branco três votos; para Primeiro Vice-Presidente,
ConstituinteAfif Domingos vintevotos; em branco

um voto: para segundo Vice-Presidente, Constí
tuínte Roberto Jefferson quatorze votos; em bran
co sete votos. Foram proclamados eleitos Presi
dente, Primeiro Vice-Presidente e Segundo Vice
Presidente os Senhores Constituintes Delfim Net
to, Afif Domingos e Roberto Jefferson, respectiva
mente. Assumindo a Presidência o Constituinte
Delfim Netto agradeceu, em seu nome e dos
Constituintes .Afif Domingos e Roberto .Jefferson,
a honra com que foram distinguidos. (jsou da
palavra o Constituinte Marcos Lima para encami
nhar à Mesa documento subscrito por seis Consti
tuintes indicando o Senhor Constítuínte Q'Ihriel
Guerreiro para Relator da matéria. Falaram sobre
o assunto 05 Constituintes Robson Marinho,Rena
to Johnsson, Roberto Campos, Raquel Cândido,
Ismael Wanderley e Hélio Duque. Em seguida,
ue iria manter o acordo firmado pelas Uderanças
partidárias, designou, nos termos do parágrafo
oitavo do artigo treze do Regimento da Assem
bléia Nacional Constituinte, o Senhor Constituinte
Virgildásio de Senna para Relatorda matéria. Usou
da palavra, ainda, o Senhor Constituinte Virgil
dásio de Senna. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente deu por encerrados os traba
lhos, às dezesseis horas e trinta e três minutos,
cujo teor será publicado, na íntegra, no Diário
da Assembléia Nacional Constituinte, convocan
do 05 Senhores Constituintes para a próxima reu
nião a ser realizada no dia nove de abril, às nove
e trinta minutos, com a seguinte pauta: fixação
de normas disciplinadoras dos trabalhos da Sub
comissão. E, para constar, eu, lone Ramos de
Figueiredo, Secretária, lavrei a presente ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Pre
sidente. Sala de Reuniões da Subcomissão, em
sete de abril de mil novecentos e oitenta e sete.
- Constituinte Delfim Netto, Presidente.

ANEX"OÀATADA1'REUI'lIÃO(II'ISTALAÇÃO)
DA S(JBCOMISSÃODEPRl!'fCÍPIOS GERAIS, l!'f
TERVEI'lÇÃO DO ESTADO, REGIME DA PRO
PRIEDADE DO SUBSOLO E DA ATJVlDADE
ECOI'l6MICA, REALIZADA EM 7 DE ABRILDE
1987,ÀS 15 HORAS E 30 MII'ICITOS, Í!'ITEGRA
DO APANHAME!'ITO TAQ(JJGRAFlCo, COMPU
BUCAÇÃODEVIDAME!'ITEACITORIZADA PELO
SEI'IHOR PRESIDEI'ITE DA SUBCOMISSÃO,
ccremtsaeDELFIM NEITo.

O SR. PRESIDENTE (Irapuan Costa Júnior) ~
Declaramos instalada a Subcomissão de Príncí
pios Gerais, intervenção do Estado, Regime da
Propriedade do Subsolo e da Atividade Econô
mica.

Como esta reunião se destina à eleição do Presi
dente e dos Vice-Presidentes da Comissão, con
vido os Senhores Constituintes Jalles Fontoura
e Albano Franco para funcionarem como escrutí
nadores. (Pausa)

Vamos realizar a chamada nominal dos ínte
grantes da Comissão.

(Procede-se à chamada nominalpara votação)

O SR. PRESIDENTE (Irapuan Costa Júnior) 
Está encerrada a votação.

Ouço o nobre Constituinte Marcos Uma.

O SR. CONSTITUINTE MARCOS UMA - A
indicação do Relator é prerrogativa do Presidente
de cada Subcomissão. O Líder Mário Covas, em
reunião com os coordenadores de bancada, na
presença do Deputado Luiz Henrique, na sexta-
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feíre,pela manhã, combinou que haveria a indica
çãc, por parte da Liderança: nos casos em que
houvesse consenso, seria indicado o nome de
Liderança, nos casos em que houvesse dois ou
mais candidatos do PMDB a Presidente, Více-Pre
sídente ou Relatores, essa disputa se daria demo
craticamente dentro da Bancada do PMDB. Prova
des se procedimento democrático do Uder Mário
Covas é que convocou para amanhã, a eleição,
deruro da Bancada, do Relator da Comissão de
Sistematização.

Por consegüinte, pediria a esta Presidência 
já que o Presidente desta Subcomissão será eleito
daqui a pouco e deverá indicar um Relator do
PMDB - interrompesse esta sessão, para que,
de acordo com o entendimento do cumprimento
das promessas por parte do Líder Mário Covas,
possamos, os onze membros do PMDB desta
Subcomissão - e aqui tenho uma indicação con
tando seis assinaturas, seis nomes, seis compa
nheiros que indicam um Relator para Presidente
- reunirmos.

O SR.CONSmUlNTE ROBSONMARINHO
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, para
contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Irapuan Costa Júnior)
Concedo a V. Ex- a palavra.

O SR.CONSTITUINTE ROBSON MARINHO
Peço a palavra de ordem na condição de Vice
Líder da Bancada do PMDB, com a responsa
bilidade da coordenação dos trabalhos, nesta reu
nião, pela Bancada do PMDB.

Primeiro, Sr. Presidente, rechaço a preliminar
levantada pelo ilustre Constituinte Marcos Lima,
porque ainda estamos num processo de votação,
e, como ainda não se iniciouo processo de apura
ção, não há por que suspender os trabalhos.

Por outro lado, Sr. Presidente, acabaram os Srs.
Constituintes Membros desta Subcomissão de vo
tar numa chapa que foi fruto de um acordo parti
dário, envolvendo vários partidos políticos, pro
movida pelas Lideranças partidários. Nesta condi
ção, cabe ao PMDBa indicação do relator desta
Subcomissão. Em sendo eleito o ilustre Consti
tuinte Antônio Delfin Netto, do PDS, Presidente
da chapa de acordo interpartidário, cabe, regi
mentalmente ao Presidente eleito a designação
do Relator da Subcomissão.

Nestas condições, aqui, como Vice-Líder da
Bancada do PMDB, em nome da Liderança, quero
indicar ao provâvel-porque não houve apuração
ainda - Constituinte eleito como Presidente, An
tônio Delfin Netto, que, após a sua posse como
Presidente, a Liderança fará a indicação do Re
lator.

O SR. CONSmUINTE RENATO JOHNSSON
- Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Irapuan Costa Júnior)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Renato
Johnsson.

O SR. CONSTITUINTE RENATOJOHNSSON
- Por ocasião da eleição dos Membros da Comis
são da Ordem Econômica, levantamos uma
questão de ordem, que era justamente esta: a
escolha do Relator se desse dentro da Bancada
do PMDB, por eleição, e não por indicação, isto
porque, Sr. Presidente, os Srs. Constituintes que
aqui chegaram não foram por indicação, e sim
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por disputa, indo participar de uma eleição, e por
essa eleição estão aqui presentes. Por ocasião
daquela eleição, aqui nos serviram um "sunabão"
com bife de soja, Sr. Presidente: houvea indicação
do Relator sem consulta à Bancada do PMDB,
aos Membros do PMDB,que participavam dessa
Comissão. Hoje, novamente, se apresentada o
PMDB com um prazo feito, e é contra isto, Sr.
Presidente, que nos rebelamos, uma vez que, ha
vendo mais de um Constituinte do PMDB que
deseja participar como Relator dessa Comissão,
é muito importante que se faça uma interrupção
deste processo de eleição ou após a eleíção se
interropam os trabalhos, para que a Bancada do
PMDB faça a sua reunião e indique um Relator.
O que não queremos mais nesta Casa, Sr. Presi
dente, é que haja indicação biônica, que haja rela
tores biônicos. Queremos que esses Relatores se
jam o fruto de uma eleição dentro da Bancada
doPMDB.

o SR. PRESIDENTE (Irapuan Costa Júnior) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Roberto
Campos.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Apenas, Sr. Presidente, para apoiar as palavras
do Constituinte Renato Johnsson.

Para minha grande surpresa, na reunião da Co
missão, durante a qual houve a eleição do Presi
dente, Vice-Presidente e Relator, o Senador Mário
Covas, por quem tenho um grande respeito, de
clarou publicamente e oficialmente que não tinha
tido tempo de consultar a Bancada. Em conse
qüência, o candidato a Relator, que foi finalmente
eleito, não era um candidato votado pela Bancada.
Era, por assim dizer, um candidato do "bolso do
colete".

Queriamos, Sr. Presidente, que nesta Subco
missão não se repetisse o ocorrido, uma falta
de consulta à Bancada, um procedimento demo
crático normal. Pediria, pois, Sr. Presidente, que,
após consumada a eleição do Presidente e Vice
Presidente, os partidos minoritários saíssem da
sala dando uma oportunidade ao PMDB, a fim
de que, democraticamente, uma vez que é o Par
tido que se especializa em dar lições de demo
cracia, a fim de que, democraticamente, escolha
o Relator a ser mdícado ao 'Presidente, para que,
dentro do conceito de proporcionalidade, o adote
para a Relatoria.

O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Irapuan Costa Júnior) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Robson
Marinho, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO
Causa-me estranheza as palavras do ilustre Cons
tituinte Roberto Campos, que não faz parte da
Bancada do PMDB.Portanto, não vejo em S. EX'
nenhuma legitimidade para fazer apreciações so
bre a conduta da Liderança do PMDBcom a sua
Bancada internamente.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Sou Membro da Comissão e tenho todo direito
de denunciar uma irregularidade processual. A
irregularidade processual foi por designação de
um Relator sem consulta à Bancada.

O SR. PRESIDENTE (Irapuan Costa Júnior)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Severo
Gomes.

O SR. CONSTITUINTE SEVERO GOMES 
Sr. Presidente, estamos obedecendo ao Regimen
to votado por todos, e não entendo por que se
possa dizer que cumprir o Regimento é uma irre
gularidade processual.

O SR. PRESIDENTE (lrapuan Costa Júnior)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ismael
Wanderley.

O SR. CONSTITUINTEISMAEL WANDERLEY
- Entendo perfeitamente válida uma prévia, des
de que tivesse sido feita antes da eleição. No mo
mento, já que se processou a eleição, que se
cumpra o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Irapuan Costa Júnior)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Roberto
Campos.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- A posição dada pelo Regimento aos lideres
é para a indicação da proporcionalidade, e apenas
isto. Não é para indicação de personalidades. A
indicação de personalidades deve ser feita pelo
processo democrático de eleição dentro da Ban
cada. Não confundamos dois substantivos com
pletamente diferentes: proporcionalidade, que ca
be aos líderes indicar; personalidades, que cabe
à bancada escolher.

O CONSTITUINTEROBSON MARINHO - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Irapuan Costa Júnior) 
Concedo a V.EX' a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO
Insisto em que estamos rigorosamente cumprin
do o Regimento Interno da Constituinte, que esta
belece:

"Respeitada a proporcionalidade, cabe às
lideranças partidárias indicar os membros
das comissões e subcomissões." - compe
tência que foi exercida.

Diz o Regimento Interno:

"Eleito o presidente e o vice-presidente das
subcomissões, cabe, regimentalmente, ao
Presidente da Comissão a designação do re
lator"

O SR. PRESIDENTE (Irapuan Costa Júnior) 
Creio que está suficientemente amadurecida a
questão. Vamos, então, dar a nossa opinião.

Todos nos sentimos tentados a exercer o nosso
direito de democracia. Este é um momento em
que nos sentimentos, mais do que em qualquer
outro, tentados a fazê-lo. No entanto, temos que
ater-nos à letra do Regimento Interno, que é muito
clara, no seu artigo 13, § 8°, quando diz:

"Cada comissão ou subcomissão, uma vez
constituída, reunir-se-á, dentro de 24 (vinte
e quatro) horas, a fim de eleger um presi
dente e dois vice-presidentes, cabendo ao
presidente a designação do relator."

Nada impede, porém, que, durante o processo
de apuração - que se vai iniciar imediatamente
faça-se uma indicação para ser entregue ao futuro
presidente, para que ele a acate ou não.

Passamos ti apuração dos votos, e peço a03

escrutinadores que o façam.
Peço ao nobre Constituinte Marcos Lima faça

a indicação a quem de direito será o presidente,
pois o nome vai sair da uma nos próximos mo
mentos.

Convido o Constituinte Paulo Micarone para
substituir o nosso Senadcr Albano Franco, que
precisou ausentar-se. (Pausa.)

Declaro o resultado da votação para Presidente:
Constituinte Delfim Netto, com 16 votos, sendo

que os Constituintes AfifDomingos e Virgildásio
de Senna tiveram 1 voto cada um; e houve votos
em branco.

Eleito Presidente o Constituinte DelfimNetto.
Eleito Vice-Presidente: Constituinte AfifDomin

gos, com 20 votos. Houve 1 voto em branco.
Eleito para 2°-Vice-Presidente o Constituinte

Roberto Jefferson, com 14 votos. Houve 7 votos
em branco.

Estão proclamados os eleitos: Presidente 
Constituinte Delfim Netto: l°-Vice-Presidente 
Constituinte AfifDomingos; 2°-Vice-Presidente
Constituinte Roberto Jefferson.

Convido o Presidente Delfim Netto a assumir
a Presidência. (Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE MARCOSLIMA - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Um mo
mento só. Convido o Constituinte AfifDomingos
a compor a Mesa.

Em meu nome, em nome dos meus compa
nheiros, agradeço a V.Ex" a gentileza que tiveram
nos elegendo. Procuraremos realizar o melhor de
nós para que esta Subcomissão possa cumprir
a sua tarefa.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Mar
cos Lima.

O SR. CONSTITUINTE MARCOS LIMA - Sr.
Presidente, como é prerrogativa de V.Ex"a indica
ção do Relator, solicito-lhe que suspenda a ses
são, até que o PMDB se manifeste sobre essa
indicação.

Aproveito o ensejo para encaminhar a indica
ção, assinada por 6 dos 11 Constitumtes do
PMDB, Constituinte Gabriel Guerreiro para Relator
desta Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTEROBSON MARINHO
Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Robson Mari
nho.

O SR. CONSTITUINTEROBSON MARINHO
A Mesa eleita, que acaba de ser empossada, foi
fruto de um amplo acordo partidário, promovido
entre as várias Lideranças partidárias na Cons
tituinte.

Aprerrogativa regimental da designação do Re
lator desta Subcomissão cabe a V.Ex', na condi
ção de Presidente eleito e empossado.

Nestas condições, em nome da Liderança do
PMDB na Assembléia Nacional Constituinte, co
munico a V. Ex" que a LIderança indica como
candidato a Relator desta Subcomissão, segundo
acordo partidário existente, o nome do Consti
tuinte Virgildásiode Senna.
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O'SR. CONSTITUINTE RENATO JOHNSSON
- Peço a palavra para uma questão de ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Renato
Johnsson.

O SR. CONSTITUINTE RENATO JOHNSSON
-Jáexiste um precedente, por ocasião da eleição
e indicação de Relator da Comissão da Ordem
Social, no sentido de que não seria feita a desig
nação do Relator na própria reunião e fosse aguar
dado um pronunciamento da Bancada ou do Lí
der do PMDB,uma vez que mais de um candidato
disputavam.

Então, solicito ao ilustre Presidente não faça
agora a designação do Relator, mas que devolva
à Bancada do PMDB esse direito de escolha, que
será levado ao Líder Mário Covas e, posterior
mente, trazido a V. Ex", que, então, cumprindo
o Regimento Interno, fará a designação do Relator.

O SR. CONSTITUINTEROBSON MARINHO
Sr. Presidente, pela ordem, para contraditar.

. O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
Robson Marinho.

O SR. CONSTITUINTEROBSON MARINHO
A Liderança rnanffesta-se a este posicionamento,
uma vez que a prerrogativa regimental da desig
nação do Relator cabe a V. Ex", e não à Bancada
dePMDB.

Temos absoluta confiança de que V. Ex' fará
cumprir o Regimento Interno e não vai abrir mão
dessa prerrogativa regimental que lhe cabe.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Roberto
Campos.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Como um dos representantes da Minoria nesta
Subcomissão, penalizar.me-ia muito privar o
PMDB da oportunidade de nos dar uma lição de
democracia.

Proponho a V.Ex' que a sessão seja ínterrorn
pida e os membros minoritários saiam desta sala,
para que o PMDB vote a sua designação para
Relator. Se isso não ocorrer, eu me retirarei. Já
engoli um relator de "bolso do colete" e não estou
disposto a engolir dois.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra à nobre Constituinte Raquel Cân
dido.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Em nome dos meus colegas do PFL, solicito
se dê prosseguimento aos acordos, porque já
adiamos a votação desta Subcomissão por mais
de 72 horas e sabemos o que sofremos para
chegar a um consenso. A população lá fora já
não resiste mais a este tipo de prazo e conver
sação. Existem os acordos de Liderança, está o
próprio PMDB pedindo que se cumpra o Regi·
mento.

O SR. CONSTITUINTEMARCOSUMA- Peço
a palavra para uma questão de ordem, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Marcos Li
ma.

O SR. CONSTITUINTE MARCOS UMA- Sr.
Presidente, é bom que fique bem claro que não
estamos aqui contestando o acordo de Liderança.
Procuramos o Líder Mário Covas na S'·feira, e
todos os Coordenadores de Bancada procuraram
o Líder Luiz Henrique. Em reunião na 6'-feira,
pela manhã, no Gabinete do Líder Luiz Henrique,
S. Ex' colocou em votação a seguinte proposta
do Deputado Cid Carvalho: onde houvesse con
senso, seria indicado o nome da Liderança; onde
houvesse mais de dois candídetos, haveria uma
disputa democrática dentro da Bancada do
PMDB.

Aí está claramente definida, como já disse, a
eleição, amanhã, do nosso Relator da Comissão
de Sistematização.

Portanto, já que encaminhamos essa relação,
assinada por seis dos onze Constituintes do
PMDB, não queremos e não podemos defínitíva
mente ferir o Regimento quanto a acordo de Lide
rança, mas temos o direito, a nossa Bancada,
desde que dois companheiros democraticamente
queiram disputar o cargo de Relator. O Líder tem
esse compromisso conosco, celebrado na 6'·fei
ra, e aqui estão companheiros que lá estavam
presentes e que poderão corroborar com esta
afirmação.

APesar de termos feito a indicação de 6 nomes,
aceitamos, evidentemente, uma prévia com voto
secreto dos 11 companheiros do PMDB.Não sig
nifica que esses 6 nomes tenham que ter essa
indicação. Que haja essa prévia, conforme o pro
metido pelo Líder Mário Covas. S. Ex' prometeu
isso na 6'·feira pela manhã. Estamos aqui cobran
do uma postura democrática que o Líder Mário
Covas teve, naquele seu discurso, quando ganhou
as eleições para Líder do PMDB na Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE ISMAELWANDERLEY
- Sr. Presidente, volto a enfatizar que essa prévia
teria sentido se feita antes da votação. Está em
eleição o candidato do acordo, Delfim Netto, Pre
sidente, juntamente com Afif Domingos, repre
sentante do PTB, e esperamos que V.Ex' cumpra
o acordo pela indicação do nome, dado pela Lide
rança, de Virgildásio de Senna.

O SR. CONSTITUINTEROBSON MARINHO
Sr. Presidente, reitero aqui, para o completo escla
recimento de todos os presentes a esta sessão.
Quando da discussão do Regimento Interno da
Constituinte, houve uma emenda, apresentada
por um Constituinte, que propunha que os releto
res das Comissões seriam eleitos pelos membros
das Comissões e Subcomissões. Essa emenda
não prosperou, foi recusada pelo plenário, que
aprovou, por unanimidade, o Regimento que está
em vigor e que estabelece que a indicação do
Relator é de competência do Presidente da Co
missão e da Subcomissão. Portanto, a oportu
nidade para se discutir se o Relator deveria ou
não ser eleito cabia à época da discussão do Regi
mento, em plenário, e não foi isso que o plenário
soberanamente decidiu. Lamento estarmos sacrí
ficando os companheiros de outras legendas par-

tidárias por problemas internos do PMDB, que
devem ser resolvidos dentro de reuniões de Ban
cadas do PMDB, porque não é o caso e o local
presentes.

O SR. CONSTITUINTE RENATO JOHNSSON
- Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Renato
Johnsson.

O SR. CONSTITUINTE RENATO JOHNSSON
- Não estamos discutindo o Regimento Interno
e os termos do Regimento Interno. Estamos res
peitando os termos do Regimento Interno.

O único ponto que levantamos é que solícita
mos ao ilustre Presidente no sentido de não fazer
essa designação de imediato, até que os 11 Mem·
bros do PMDB que fazem parte desta Subcomis
são, aqui presentes, possam reunir-se, se for Q
caso, com o Líder Mário Covas e acertar a indica
ção do Relator, para que V.Ex' faça a designação
do Relator do PMDB.

O ponto principal não é discutir, não é protelar
a indicação, em absoluto, mesmo porque o Líder
Mário Covas, conforme relatou o Constituinte Mar
cos Lima, devolveu, em reunião com a Bancaáa
do PMDB, essa escolha aos Constituintes do
PMDB sempre que houvesse disputa.

Então, em nenhum momento estamos desres
peitando ou colocando em dúvida o Regimento
Interno.

OSR. CONSTITUINTEHÉUO DUQUE-Peço
a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Hélio Duque.

O SR. CONSTITUINTE HÉliO DUQUE - Sr.
Presidente, objetivamente a Liderança do PMDB,
aqui, através do Constituinte Robson Marinho, já
expôs a necessidade do cumprimento do acordo.

Aminha questão de ordem a V.Ex' é no sentido
de que faça cumprir imediatamente aquilo que
foi acordado e que levou o ilustre Constituiate
à Presidência, o ilustre Constituinte AfifDomingos
à 1'-Vice-Presidência, e o ilustre Constituinte Ro
berto Jefferson à 2'·Vice·Presidência.

O PMDB é um Partido, Sr. Presidente, que tem
sérios e profundos compromissos com este País
e com toda uma luta.

Nesta subcomissão a nossa Liderança decidiu
que o Relator é o Constituinte Vlrgildásio de Se
nna. Houve um acordo para a eleição desta Sub
comissão. O candidato a Relator do nosso Partido
é o Constituinte Virgildásio de Senna.

Peço a V. Ex', respeitosamente, execute aquilo
que foi acordado, e as questões internas deixe
à Bancada do PMDB.

Obviamente, que venha a se revelar por foro
próprio, por ser também urn Partido democrático,
o PMDB,assim como teve a mão de entrada para
muitos que usaram a nossa legenda na eleição
de 15 de novembro, tem também a mão de saída
para quem deseja desligar-se desta legenda.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - A Presi
dência vai tomar as decisões quando chegar o
momento.

Não gostaria de fazer o que foi feito. Gostaria
que todos usassem da palavra, expressassem o
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seu pensamento, e depois a Presidência cumprirá
o seu papel.

De maneira que a palavra está concedida aos
Srs. Constituintes que desejarem intervir.

O SR. CONSTITUINTE MARCOS LIMA - Sr.
Presidente, assinalo novamente que não estou
pregando o descumprimento do acordo - desse
acordo que foi costurado com tanta habilidade,
com tanta premência de tempo pelo Líder Mário
Covas. Gostaria de entender, se o Regimento pre
ga as indicações dos Relatores pelos Presidentes,
por que para o Relator da Comissão de Sistema
tização vai haver uma eleição democrática, quan
do vejo alguns companheiros do PMDBtentando
fugir a uma reunião de diálogo? Se até agora
a Liderança indicou algum nome, foi sem con
sultar essa Bancada de 11 membros da Subco
missão aqui presente. Não tivemos nenhuma reu
nião, e é pedindo por essa reunião, por mais de
mocracia no PMDB e tentando entender como
pode, dentro de um mesmo Regimento-o Líder,
que se havia comprometido formalmente, inclu
sive chegou a declarar pela imprensa, telefonou
também na nossa presença para o Presidente
Ulysses Guimarães, que faria, quando houvesse
mais de um candidato, uma prévia, isto é, uma
eleição dentro da Bancada; gostaria de ehtender
por que esse receio, desde que essa indicação
de 6 nomes, que aí está em cima da mesa, possa
ser revista por voto secreto de cada um desses
companheiros e, a partir daí, esse nome seja indi
cado por V.Ex" para Relator dessa Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Srs.
Constituintes, creio que a questão está suficiente
mente esclarecida e também esgotadas as ques
tões de ordem.

Recebi incumbência importante do meu Par
tido de que deveríamos cumprir os acordos parti
dários. E decisivo numa Assembléia, num Con
gresso. Sem o respeito à palavra empenhada ja
mais será possível uma organização adequada
dos nossos trabalhos.

O ilustre Líderdo PMDBna Assembléia Nacio
nal Constituinte, o Constituinte Mário Covas, pro
curou-me para dizer que o Partido indicava o no
me do ilustre Constituinte Virgildásio de Senna
Aqui mesmo o Více-Líder apresentou o mesmo
nome. De forma que a Presidência decide que
o Sr. Relator será o ilustre Constituinte Virgildásio
de Senna.

O SR. CONSmUINTE VlRGILDÁSIO DE SE
NNA- Sr. Presidente, peço a V. Ex" me conceda
a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Está
concedida a palavra a V.Ex"

O SR. CONSmUINTE VlRGILDÁSIO DE SE
NNA-Sr. Presidente, poupei-me de intervirneste
debate, porque o assunto versava matéria prodro
moméia, mas não posso, de forma alguma, silen
ciar-me ao assistir o farisaísmo de tantos que nes
ta Casa, contudo, compactuaram vir aqui neste
instante pregar ao meu Partido, àqueles que resis
tiram aos anos mais duros do autoritarismo e
na luta pela democracia, o farisaísmo de tantos
que aqui vêm pregar democracia. A democracia
não é palavra simplesmente verbalizada nas oca
siões que interessam a cada qual. É um processo
de luta de uma vida que passa pela resistência,

pela luta do cotidiano, no enfrentamento das
questões fundamentais que dizem respeito ao po
vo.

Sei que há julgamentos de valor que antecipam
os fatos. Para alguns o Relator pode agredir a
Comissão e contrariar a vontade do Colégio, da
maioria que vat expressar democraticamente o
seu pensamento.

Não é tal o meu propósito. De outro lado, não
me alinharei aos lobies que têm interesses e que
rem defendê-los nesta Subcomissão.

Sr. Presidente, a sua escolha me honra sobre
modo, porque sempre defendi que V. Ex" tem
uma mente aberta à compreensão do passado,
do presente e das estradas que vamos abrir para
o futuro desta Pátria. V.Ex'não chega a esta Presi
dência com preconceitos, com vilanias, com trai
ções, com objetivos de subaltemizar o interesse
geral a esquemas particulares.

É por isso que só me pronunciei depois que
V. Ex" cumpriu um acordo democrático, porque
esse acordo passou pela vontade da Maioria da
Casa. V.Ex' está como Presidente não pelos 11
elementos que compõem exclusivamente esta
Subcomissão, mas é Presidente pela vontade dos
Srs. Constituintes, da qual esta parcela é uma
parte. Não fôra o acordo de Liderança, nem V.
EX nem os Srs. Constituintes Afif Domingos e
Roberto Jefferson seriam eleitos por esta Subco
missão. Se as questões, de fato, fossem de fundo
e verdadeiras, a preliminar levantada à questão
de ordem precederia completamente todo o pro
cesso eleitoral. V. Ex" entendeu isto perfeitamente
e sentiu o propósito, que não sei a que atribuir,
de agredir-me pessoalmente e de contestar, com
agressão a mim, a indicação da Liderança da
Casa, após um longo e penoso trabalho que ve
nho realizando aqui, sem falhas - devo dizer 
e do qual muito me orgulho, porque jamais voltei
ou me alinhei a questões que antes não tivessem
passado pela minha consciência.

É por isto, Sr. Presidente, que, ao falar agora,
agradeço a V. Ex", em meu nome e em nome
do meu Partido, em nome das forças políticas
que represento, pela lisura e a correção com que
V.Ex" se colocou no deslinde desta cena desagra
dável, na feira de vaidades, onde superiores inte
resses do País deveriam ser colocados. (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE(DelfimNetto) -Convoco
os Srs. Constituintes para uma reunião da Subco
missão quinta-feira, às 9 horas, onde reuniremos
as três Subcomissões, para integrarmos os traba
lhos.

Estão encerrados os nossos trabalhos.

ATADA i- REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas
e vinte minutos, em sala do Anexo 11 do Senado
Federal, reuniu-se a Subcomissão de Principios
Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Proprie
dade do Subsolo e da Atividade Econômica, sob
a Presidência dos Senhores Constituintes Roberto
Campos e Delfim Netto, com a presença dos se
guintes Constituintes: Luiz Salomão, Virgildásio
de Senna, Gil César, Vladimir Palmeira, Ismael
Wanderley, Roberto Campos, Antônio Carlos
Franco, Beth Azize, Raquel Cândido, Rubem Medi
na, Renato Johnsson, Jalles Fontoura, Gilson Ma-

chado, Marcos Lima, Irapuan Costa Júnior, Antô
nio Ueno, Gustavo de Faria, Delfim Netto, Joa
quim Bevilacqua e Ronaldo Cesar Coelho. Haven
do número regimental, o Senhor Presidente de
clarou iniciados os trabalhos e passou à leitura
da Ata da reunião anterior, que foi aprovada por
unanimidade. A seguir, deu-se Início ao Expe
diente que constou da leitura sumária das suges
tões de rrs 31, 41, 65, 95, 103, 158, 114, 120,
318, 477, 503 e 539, de autoria dos Senhores
Constituintes Beth Azize, Siqueira Campos, Jorge
Arbage, Nilson Gibson, Mendes Botelho, Adhemar
de Barros Filho, Virgílio Távora,lram Saraiva, Ge
raldo Alckmin, Jamil Haddad e Mário Maia e, ain
da, sugestão da Associação Mineirada Micro Em
presa. Findo o Expediente, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Constituinte Virgildásio de
Senna, relator da matéria, que leu telegrama do
Constituinte Ulysses Guimarães, Presidente da As
sembléia Nacional Constituinte, comunicando
que o prazo finalpara apresentação de sugestões
pelos Constituintes, foi prorrogado até o dia seis
de maio e que as Comissões e Subcomissões
poderão reunir-se, em caráter extraordinário, a
partir das dezessete horas, às terças, quartas e
quintas-feiras. Em seguida, foi discutida e apro
vada a proposta do Relator com referência aos
temas a serem abordados pela Subcomissão,
com a inclusão dos itens dívida extema e dívida
interna, propostos pelos Senhores Constituintes
LuizSalomão e Joaquim Bevilacqua, respectiva
mente. Usaram da palavra, na discussão, os Cons
tituintes Gilson Machado, Roberto Campos, Luiz
Salomão, 'Joaquim Bevilacqua, VladimirPalmeira,
Raquel Cândido, Renato Johnsson, Virgildásio de
Senna, Rubem Medina e Irapuan Costa Júnior.
A Constituinte Beth Azize indagou da Presidência
sobre o número de propostas recebidas pela Sub
comissão, tendo abordado o assunto, inclusive
no que se refere à distribuição de cópias das su
gestões, os Senhores Constituintes Raquel Cân
dido, Gil César, Gilson Machado, Antônio Carlos
Franco e LuizSalomão. A Presidência respondeu
às indagações formuladas, enfatizando que as su
gestões recebidas serão publicadas em avulsos.
AConstituinte Raquel Cândido enviou à Mesa có
pia das propostas por ela apresentadas à Assem
bléia Nacional Constituinte. Em seguida, a Subco
missão aprovou o calendário proposto pelo Se
nhor Relator, admitindo a revisão da matéria caso
haja uma prorrogação dos prazos previstos no
Regimento Intemo da Assembléia Nacional Cons
tituinte. Falaram, ainda, os Senhores Constituintes
Roberto Campos, Virgildásio de Senna, Vladimir
Palmeira, Gil César, Joaquim Bevilacqua, Marcos
Lima, Antônio Carlos Franco, Antônio Ueno, Luiz
Salomão, Ismael Wanderley, Gilson Machado e
Irapuan Costa Júnior. Foram aprovados, com al
gumas alterações, os temas para Audiências PÚ
blicas, sugeridos pelo Senhor Constituinte Virgil
dásío de Senna, tendo também abordado o as
sunto os Senhores Constituintes Marcos Lima,
Luiz Salomão, Gil César, Vladimir Palmeira, Ra
quel Cândido, Roberto Campos, Joaquim Bevilac
qua e Ismael Wanderley. O inteiro teor dos debates
será publicado, após a tradução das notas taqui
gráficas e o competente registro datilográfico, no
Diário da Assembléia Nacional Constituinte. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu
por encerrados os trabalhos, às doze horas e vinte
e um minutos, convocando os Senhores Consti-
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tuintes para a próxima reunião a ser realizada hoje,
às dezessete horas e trinta minutos, para continua
ção do debate de Matéria Constítucronal, E, para
constar, eu, lone Ramos de Figueiredo, Secretária,
lavrei a presente Ata que, depois de lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente

Subcomissão da Questão
Urbana e Transporte

Ata da Reunião de Instalação

Aos sete dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às quinze horas e
quinze minutos, em sala do Anexo Il do Senado
Federal, reuniu-se a Subcomissão da Questão Ur
bana e Transporte, sob a Presidência eventual
do senhor Constituinte Manoel Castro, com a pre
sença dos seguintes Constituintes: Dirceu Car
neiro, Expedito Júnior, José Ulisses de Oliveira,
Luis Roberto Ponte, Nyder Barbosa, Paulo Zarzur,
Sérgio Naya, Joaquim Francisco, Manoel Castro,
Myrian Portela, Álvaro Antônio, Antônio Perosa,
Dalton Canabrava, Denisar Ameiro, Mauro Miran
da, Raul Belém e Sérgio Werneck. Havendo nú
mero regimental, o Senhor Presidente declarou
instalada a Subcomissão e esclareceu que iria
proceder à eleição do Presidente e dos Vice-Pre
sidentes, convidando, nos termos regimentais, os
Senhores Constituintes Sérgio Naya e Expedito
Júnior para funcionarem como escrutinadores.
Realizada a eleição, e verificando-se a coincidên
cia do número de sobrecartas com o de votantes,
apurou-se o seguinte resultado: Para Presidente,
Constituinte Dirceu Carneiro - doze votos; para
Primeiro Vice-Presidente, Constituinte Joaquim
Francisco - doze votos e para Segundo Vice-Pre
sidente, Constituinte Luiz Roberto Ponte - doze
votos. Foram proclamados eleitos Presidente, Pri
meiro Vice-Presidente e Segundo Vice-Presidente
os Senhores Constituintes Dirceu Carneiro, Joa
quim Francisco e Luiz Roberto Ponte, respectiva
mente. Assumindo a Presidência, o Constituinte
Dirceu Carneiro agradeceu, em seu nome e no
dos Vice-Presidentes eleitos a honra com que fo
ram distinguidos. Em seguida, designou o Consti
tuinte José Ulisses de Oliveira relator na Subco
missão. Enfocando a importãncia do problema
da questão urbana e do transporte e, ainda, cha
mando a atenção para a necessidade da definição
dos prazos dos trabalhos e demais normas de
funcionamento da Subcomissão, usaram da pala
vra os seguintes Constituintes: Manoel Castro,
Mauro Miranda, Denisar Ameiro, Myrian Portela,
Expedito Junior, Álvaro Antônio, José Ulisses de
Oliveira,Joaquim Francisco e LuizRoberto Ponte.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
deu por encerrados os trabalhos, às dezesseis ho
ras e vinte minutos, cujo teor será publicado, na
íntegra, no Diário da Assembléia Nacional Consti
tuinte, convocando os Senhores Constituintes pa
ra uma reunião a ser realizada dia nove de abril,
às nove horas, na Sala de Reuniões de Comissão
da Ordem Econômica para, juntamente com as
demais subcomissões, debater sobre as normas
a serem seguidas durante os trabalhos das Subco
missões. Para constar, eu, Marilda Borges Camar
go, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois

de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.

Sala de Reuniões da Subcomissão, em sete
de abril de mil novecentos e oitenta e sete Consti
tuinte. Dirceu Carneiro, Presidente.

Anexo, notas taquigráficas da Reunião de
Instalação da Subcomissão da Questão ar
bana e Transporte, realizada em 7 de abril
de 1987, às 15 horas e trinta minutos, na.
Sala da Comissão de Legislação Social, s/5,
Ala SenadorAlexandre Costa,Anexo ll, Sena
do Federal.

O SR PRESIDENTE (Manoel Castro) - Com
a ausência de muitos titulares desta Comissão
e com a presença de 4 suplentes, neste instante,
vamos dar início aos nossos trabalhos, declarando
instalada a Subcomissão de Questão Urbana e
Transporte.

A presente reunião destina-se à eleição do Pre
sidente e dos Vice-Presidentes da Subcomissão.
Gostaria de convidar, neste instante, os Srs. Cons
tituintes Expedido Júnior e Sérgio Maya para fun
cionarem como escrutinadores.

Vamos proceder à chamada nominal dos Srs.
Constituintes integrantes da Subcomissão. S.
Ex's, a medida em que forem chamados irão até
a cabine, onde se encontram as indicações da
chapa apresentada através de acordo de lideran
ças. São candidatos respectivamente a Presidente
e Vice-Presidentes desta Subcomissão os Consti
tuintes Dirceu Carneiro, e Joaquim Francisco, e
o Constituinte Luís Roberto Ponte para 2° Vice
Presidente. Na cabine estão as chapas e os Srs,
Constituintes poderão exercitar o seu direito de
voto.

(Procede-se à votação)
O SR. PRESIDENTE (Manoel Castro) - Vamos

convidar, agora, para a votação os Srs. Suplentes
presentes, em razão da ausência de alguns titu
lares.

(Procede-se à votação)
O SR. PRESIDENTE (Manoel Castro) - Con

cluída a fase de votação, com a presença de 12
Srs. Constituintes entre titulares e suplentes que
vo~ram,vamos dar início, neste instante, à apu
raçao.

O SR. PRESIDENTE (Manoel Castro) - Reali
zada a apuração, foi constatado o número de vo
tos equivalente ao número de votantes, e a apura
ção revelou que o candidato a Presidente, o Cons
tituinte Dirceu Cerneíro,teve 12 votos; o candidato
a Vice-Presidente, Joaquim Francisco, 12 votos;
e o candidato a segundo Vice-Presidente, o Cons
tituinte Luís Roberto Ponte, 12 votos. Assim, con
vido o Presidente e os Vice-Presidentes a tomarem
posse na Comissão. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Que
remos cumprimentar todos os nossos compa
nheiros de trabalho aqui desta Subcomissão, co
meçando por agradecer aos companheiros que
presidiram a sessão até este momento, 05 Consti
tuintes Manoel Castro, Expedito Júnior e Sérgio
Naya.

Gostaríamos também de comunicar ao Plená
rio desta Subcomissão que, dentro do acordo in
terpartidário de Lideranças, que sustentou a mon
tagem de todas essas Comissões e Subcomissões
de trabalhos aqui na Assembléia Nacional Consti-

tuínte, faz parte também a designação do Relator
desta Subcomissão da Questão Urbana e Trans
portes, para o que será designado o Deputado
José Ulisses de Oliveirapara participar como Rela
tor, dentro dos entendimentos havidos, a quem
também nós convidaríamos para fazer parte da
Mesa. (Palmas.)

Esta é uma sessão de eleição da Mesa e desig
nação do Relator, mas também aproveitaríamos
para colher algumas sugestões dos membros
desta Subcomissão para o desenvolvimento do
nosso trabalho. Cabe-nos, em primeiro lugar, o
encaminhamento da agenda para o desempenho
desta Subcomissão durante os 45 dias, dentro
do tempo fixado pelo Regimento e, portanto, den
tro do tempo que temos para formalizar as nossas
propostas para a Comissão da Ordem Econô
mica; deveremos estabelecer uma agenda para
ser cumprida, inclusive no que diz respeito às
audiências a organizações da sociedade. Se al
guns dos membros já tiverem alguma sugestão,
nós já começaríamos a colhê-Ias em seguida para
aproveitarmos o nosso tempo.

Enquanto os companheiros decidem se dese
jam se pronunciar ou não, gostaríamos de regis
trar, apenas como um dado referente a uma das
questões desta Subcomissão, que é a questão
urbana, que no território urbano brasileiro estão
70% do povo brasileiro: ou seja 94 milhões e
meio, mais ou menos, de brasileiros estão no
setor urbano, que compreende 3,2% do território.
Os outros 30% estão na área rural, correspon
dendo, portanto, a uma distribuição de 96,8%
do território ao setor rural e em tomo de 4,9 habi
tantes por quilômetros quadrados; e na área urba
na 252 habitantes por quilômetro quadrado 
e ainda levando em conta que a região do Centro
Oeste e Amazônia têm 2,1 habitantes por quilô
metro quadrado. O PIB do setor urbano repre
senta 90%, ou seja, 70% da população, no setor
urbano elabora 90% do PIB, 92% exatamente;
e o setor rural, compreendendo 30% da popula
ção, elabora 8% desse mesmo Produto Interno
Bruto.

Assim colocamos a palavra à disposição, solici
tando a identificação dos Srs. Constituintes para
os registros que estão sendo feitos por gravação.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO 
Sr. Presidente, nobres Colegas Constituintes, en
foco um assunto de bastante interesse à proble
mática atual do País. Na condição de ex-Prefeito
de uma cidade de grande porte, Salvador, Bahia,
esse assunto passou a ser de bastante interesse
pessoal e responsável, em grande parte, pela
orientação da minha campanha política. Exata
mente o compromisso maior assumido com boa
parte do eleitorado foi o de um trabalho voltado
para a questão urbana. E ao longo desse tempo,
do período pós-eleição até esses dias iniciais da
Constituinte, tenho buscado informar-me e atuali
zar-me sobre todos os aspectos das Constitui
ções, não apenas na brasileira, mas na de outros
países, em relação à questão urbana.

Lamentavelmente a própria Constituição brasi
leira, não só a atual, mas as anteriores, e mais
ainda, o anteprojeto da chamada popularmente
Comissão dos Notáveis, ela quando não é omissa,
ela é muito vaga nas coisas que dizem respeito
à questão urbana.

Ao lado da questão urbana, faz parte também
do tema da nossa Subcomissáo a questão espe-
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cifica do transporte. Asim sendo, tenho uma su
gestão inicialde trabalho já que, em grande parte,
as sessões iniciaisde instalação têm sido arcadas
pela movimentação natural, que encerra essa mi
nha expectativa e, às vezes, até desinformações.

Vimoscompanheiros aqui de todos os Partidos,
tanto do meu como do de V.Ex", quase surpreen
didos por participarem desta Subcomissão. En
tão, a minha sugestão é que, com relação aos
45 dias de prazo, possamos ter o quanto ante
uma sessão de trabalhos e que a primeira sessão
fosse bastante informal, onde cada um de nós
pudesse apresentar-se, já que somos 16 mem
bros titulares e já que nos próximos 45 dias vamos
estar, obrigatoriamente, trabalhando em conjun
to; e que possamos fazer uma primeira aborda
gem individualizadaquanto ao pensamento, tanto
em relação à questão urbana, quanto ao setor
de transporte. Inclusiveeu próprio tenho uma dú
vida de como a questão do transporte será abor
dada não só nesta Subcomissão, mas a aborda
gem do problema do transporte no seu sentido
mais amplo a nível constitucional. Imagino que
provavelmente a forma operacional se traduzirá
através de constituições de pequenos grupos ou
pequenas comissões internas, para que, no pri
meiro instante, dois, ou três ou quatro dias em
seguida, possamos apresentar algumas suges
tões, sem prejuízo de que, ao lado desse procedi
mento, possamos ter, igualmente, já agendada
previamente essa programação de trabalho.

V. Ex" informou da necessidade que temos de
receber - e, inclusive, nós tínhamos até curiosi
dade de nos informarmos, porque este é um pon
to que desconheço - essas entidades, como se
rão selecionadas essas entidades, como elas rei
vindicarão e como serão feitas essas audiências,
já que elas são limitadas a um determinado núme
ro, e sabemos que há um número muito grande
de entidades, que estão pleiteando participação
e que estão, inclusive, buscando informação de
qual a melhor forma de encaminhar esses pleitos

• à Subcomissão. Essa informação passa a ser fun
damentai, já que o setor de transportes pode estar,
sob alguns aspectos, mais organizado na área
urbana e eventualmente esse número mínimo de
entidade poderia ser preenchido de uma forma
desequilibrada.

Portanto, esses são alguns pontos que me ocor
reram, como referenciais para o debate, já que
V. Ex"abriu esta sessão propondo que comece
mos a trabalhar desde já. Foi a primeira interven
ção, que tem muito mais o desejo se transformá-Ia
em pontos de reflexões para o acompanhamento
de todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Per
feito. Achamos que tudo aquilo que não estiver
definido explicitamente no Regimento vamos ela
borar em conjunto, mediante consulta e aprova
ção do Plenário e da Direção dos trabalhos; por
tanto, um entendimento comum.

Não se pode tratar a questão urbana sem tratar
de habitação, segurança, saneamento, transporte
que extrapola até a questão urbana e, portanto,
são temas que seguramente vamos ter que abor
dar aqui nesta Subcomissão

Por outro lado, V. Ex" levantou muito bem, cre
mos que a questão urbana é um dos setores relati
vos à atividade pública que talvez tenha um grau
de informação organizada, sistematizada, muito

baixo. Os setores responsáveis, tanto a nível de
Governo como de organizações profissionais, pa
rece-nos, ainda deixam muito a desejar no relativo
àquilo que precisaríamos para reunir aqui como
acervo, como reflexão e como matéria pertinente.
Portanto, não temos dúvida de que esta Subco
missão vai-nos oferecer muito desafio e muito
trabalho. Acho que alguns setores que se com
preendem dentro da questão urbana estão talvez
melhor sistematizados e poderão trazer contribui
ções já bastante avançadas e bastante organi
zadas, que são também reflexões para o nosso
uso interno e para alinharmos aqui os nossos
trabalhos de acordo com aquilo que for do inte
resse da nossa Subcomissão como um todo.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Mauro
Miranda.

O SR. CONSTITUINTE MAURO MIRANDA 
Sr. Presidente, parabenizo V. Ex"pelo que acaba
de expor a esta Subcomissão.

O SR.PRESIDENTE(Dirceu Carneiro) -Agra
decemos a intervenção do nobre Constituinte.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Deni
sar Ameíro,

O SR. CONSmUINTE DENISAR ARNEIRO
Sr. Presidente, Constituinte Dirceu Carneiro, Srs.
Componentes da Mesa, meus companheiros
Constituintes:

Sabemos que pesa sobre os nossos ombros
uma responsabúidade muito grande em perten
cermos a esta Subcomissão. Embora seja eu um
suplente, quero dar testemunho do meu trabalho
porque reconheço que, nesta Subcomissão, vai
passar aquilo que de mais importante existe numa
nação. Por incrível que pareça, no Brasil ainda
não se levou em consideração a importância do
transporte que se utiliza aqui, tanto no que respeita
ao transporte de massa como no transporte de
carga em toda a sua extensão.

Temos, que dizer, Sr. Presidente, que somos
oriundos do setor de transporte de cargas, mas
não vamos discutir aqui somente isto: temos que
discutir transporte rodoviário, transporte ferroviá
rio, transporte aéreo, transporte fluvial, transporte
marítimo,'transporte dutoviário, transporte por la
gos, transporte fluviais, enfim todos os tipos de
transportes deverão ser discutidos nesta Subco
missão. Então, acho que 45 dias é pouco até,
se não houver uma dedicação muito grande por
parte daqUeles que compõem esta Subcomissão.

Então,ISr. Presidente, queria deixar aqui este
alerta a todos os companheiros, porque o Brasil
ainda não levou em consideração a importância
deste setor, tanto é que várias camadas do setor
de transportes brasileiros se encontram ainda to
talmente destroçados, sem uma regulamentação
perfeita; o que existe nas nossas leis são arcaicas,
temos uma regulamentação de transportes que
funciona ainda na nossa Constituição em termos
de 1912, fala ainda em carroça, em burro, fala
ainda em uma série de coisas. Não é esta a reali
dade de hoje quando estamos vendo o Mundo
falar em foguete, indo até a Lua.

Então, esta Comissão terá uma responsabili
dade de adequar para o Brasil e dentro da sua
Constituição tudo aquilo que existe de mais mo
derno e mais importante para que o País real
mente se alinhe para o ano 2000.

O desafio estã lançado sobre os nossos ombros
e acho que ele é muito grande, e se não houver

um desprendimento e se não houver uma grande
vontade de trabalho, nós não vamos chegar ao
porto seguro, como desejamos com esta Subco
missão.

Por isso deixo o meu alerta aqui, Sr. Presidente,
dizendo mais uma vez que estamos convocando
o nosso setor para que traga um maior número
possível de ajuda e de sugestões, porque vamos
precisar, logicamente destas sugestões subme
tidas à apreciação de todos aqueles que aqui esti
verem; vamos procurar contribuir para que o Bra
silingresse no próximo milênio numa era de trans
porte altamente evoluída e perfeita. Muito obri
gado.

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Carneiro) - Con
cedo a palavra à nobre Constituinte Myriam Por
tella.

CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA - Pri
meiramente, gostaria de cumprimentar a Mesa
e todos os membros desta Subcomissão. Pedina
permissão para chamar a atenção de que fazemos
parte daquela grande Comissão da Ordem Eco
nômica, que me parece vai ser no seio, no bojo
dela que vamos introduzir as grandes mudanças
que a sociedade brasileira espera de nós. Ao mes
mo tempo, gostaria de chamar a atenção também
que, para que as nossas Comissões possam tra
balhar, temos que andar pari passu com a Sub
comissão que vai falar sobre o direito da proprie
dade. Sou de uma Cidade de médio porte, uma
cidade onde há grandes problemas sociais, pro
blemas de invasão, problemas de concentração,
da utilizaçãodo solo urbano e acho que a reformu
lação da utilização do solo urbano é uma das
grandes questões que temos que tratar e levantar
aqui, e se não ficar explicitado o direito da proprie
dade para que possamos trabalhar de modo har
monioso, não poderemos fazer nada, vamos con
versar e falar aqui sem poder estabelecer algo
que de fato as populações necessitam.

É preciso que se estabeleça o sentido do direito
da propriedade para que possamos levantar esta
grande questão, que é da concentração do solo
urbano em mãos de poucos. É o problema da
moradia e é o problema do saneamento básico.
Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Carneiro) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte, Expedito
Júnior.

O SR. CONSTITUINTE EXPEDITO JÚNIOR
Sr. Presidente, Constituinte Dirceu Carneiro, de
mais componentes da Mesa, demais Constituin
tes, primeiramente gostaria de me apresentar, Ex
pedito Júnior, do Estado de Rondônia, hoje o
mais novo Constituinte na Casa. Estou muito sa
tisfeito em fazer parte desta Subcomissão, pois
quase vinte dias atrás, quando estávamos esco
lhendo as Comissões e Subcomissões, fIZ ques
tão, num contacto com o Senador Mário Covas,
de reivindicara S. Ex' ao nosso Estado de Rondô
nia a participação ou na Subcomissão da qual
estou participando, da Questão Urbana e Trans
porte ou da Subcomissão da Política Agrícola e
Fundiária e da Reforma Agrária.

Estou na Comissão da Ordem Econômica e
na Subcomissão na qual me encontro agora Co
mo disse a nossa companheira que o Estado dela
é de médio porte, então, considero o meu como
de pequeno porte; Rondônia hoje, tem problemas
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conflituosos do fluxo migratório, e a questão urba
na será de muita importância e de muito valor
para o Estado de Rondônia.

Acredito que, nesses 45 dias, que é o prazo
que temos aqui nesta Subcomissão, traremos al
guma coisa para o meu Estado e para a Nação
brasileira. Eu sou novo, mas gostaria de mais
uma vez reafirmar o meu compro missão com
o trabalho, porque estou representando o meu
povo de Rondônia. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Direceu Carneiro) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Sérgio
Naya.

O SR. CONSTITUINTESÉRGIO NAYA- Para
benizo a Mesa, o Sr. Presidente o 10 e 20 Vice-Pre
sidentes, Sr. Relator, tão bem escolhido e vai re
presentar melhor ainda o nosso Estado.

Sabemos que esta Subcomissão envolve pro
blemas sociais e o prazo de 45 dias tornar-se-á
curto se não fizermos nestes primeiros dias um
cronograma determinando aos membros o prazo
para entregar o relatório ao Relator. Por isso os
problemas envolvem esta complexidade, quer os
da cidade, com os de toda ordem, como foi citado,
e de transportes. Solicitaria a V.Ex',Sr. Presidente,
elaborar um cronograma na primeira semana de
trabalho para que o prazo final não se tornasse
por demais exíguo. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - À
sua sugestão será dado curso na medida em que
ouvirmos as contribuições dos companheiros e
também do Relator que têm propostas neste sen
tido.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Álvaro
Antônio.

O SR. CONSTITUINTE ÁLVARO ANTÔNIO 
Sr. Presidente, Constituinte Dirceu Carneiro, de
mais componentes da Mesa desta Subcomissão,
prezado Relator José Ulisses de Oliveira, prezados
constituintes:

O nosso colega, Sérgio Naya, levantou aqui
um problema que reputo de suma importância
com relação ao prazo de 45 dias que já está cor
rendo.

Temos um Regimento, e é uma especialidade
do nosso País furar as leis, e já estamos com
o Regimento completamente "furado", descul
pem-me a expressão, mas o tempo já está corren
do, e não temos mais 45 dias em qualquer das
Comissões aqui da Constituinte. Então, seria de
suma importância se se fizesse um cronograma
estabelecendo, inclusive, reuniões extraordinárias,
fora do horário normal, mesmo no horário da
própria Constituinte, porque fica aquele vaivém
ali, e não produzimos nada naquele compasso
de espera. Então, seria de suma importância mar
car reuniões fora do horário normal ou à tarde,
mesmo durante o horário da Constituinte, para
que aqueles que tivessem a sua folga pudessem
vir aqui debater os problemas.

Como homem de formação metropohtana, vivo
realmente os problemas das grandes metrópoles,
no meu caso, Belo Horizonte, a terceira capital
do País. Ainda agora estou lá quase na expectativa
de exercício, pois sou o Vice-Prefeito de Belo Hori
zonte, e reputamos o problema de transporte,
principalmente o transporte de massa, de grande
responsabilidade para esta Constituinte, além da
quele transporte que o nosso prezado colega aqui

levantou, que reputo de grande importância, que
está em atraso no nosso País, o transporte hídro
viário, que poderá trazer grandes benefícios para
a nossa população.

Com relação ao trabalho da Subcomissão, prin
cipalmente ficará muito ligado ao transporte de
massa. E eu, como suplente desta Subcomissão
e como ex-Secretário dos Transportes de Minas
Gerais, pude avaliar de perto o sofrimento de uma
população que espera muito desta Constituinte
no que se refere a esse ramo dos transportes.

Estamos como suplente, mas procurando, so
bretudo, colaborar com o bom andamento dos
trabalhos desta Subcomissão. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - Agra
decemos a contribuição do Constituinte Álvaro
Antônio.

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
Gostaria de dizer aos membros desta Subcomis
são o seguinte: já conversei com o Líder Mário
Covas, que vai reunir-se, a partir de amanhã, com
outros relatores, para que nós, em conjunto, pos
samos ir ao Presidente Ulysses Guimarães pedir
a prorrogação do prazo para que esses 45 dias
possam ser contados a partir do dia 22 de abril.
Porque. senão, teremos mais ou menos 20 dias.
Isso é impossível para a Subcomissão, não só
a nossa, mas as outras também. cujo prazo é
muito pequeno; para começar a partir do dia 22.
O Líder Mário Covas, em principio, está de acordo,
vai levar a sugestão, também, ao Presidente Ulys
ses Guimarães.

Gostaria de sugerir, também, que os membros
desta Subcomissão trabalhassem, a partir de hoje,
dentro das entidades que eles representam ou
que têm ligação entre as várias áreas que com
põem esta Subcomissão, no sentido de trazer o
subsídio dos seus projetos dentro de um prazo
o mais rápido possivel. Não teremos condições
de trabalhar somente dentro desta Subcomissão,
teremos de trabalhar em conjunto também com
a Subcomissão que trata dos municípios. Há ma
térias aqui que são correlatas (urbanas e munici
pais), como também temos que trabalhar em con
junto com a Subcomissão de Tributos, Partici
pação e Distribuição das Receitas. Então, penso
em fazermos reuniões conjuntas com o Relator,
com o Presidente da Subcomissão dos Municí
pios e Regiões, com a Subcomissão de Tributos,
Participação e Dístríbuição das Receitas, e a Sub
comissão de Saúde, Seguridade e do Meio Am
biente, porque, hoje, o meio ambiente está dentro
do sistema urbano. Não teremos condição de fa
zer nenhum trabalho sem ouvirmos os elementos
do meio ambiente e sem a sua participação. En
tão, teremos também, penso eu, como o Presi
dente e as demais membros da Mesa, de trabalhar
em conjunto com essas outras subcomissões, pa
ra que possamos fazer os melhores projetos pos
síveis para o Brasil.

Outro problema de grande importância diz res
peito às regiões metropolitanas e suas adminis
trações. Isso envolve o nosso Vice-Prefeito, ho
mem ligado tanto ao tansporte como à comple
xidade em que vivem as mesmas, no que con
cerne à sua administração e à sua política.

Pediria a todos os membros que trabalhassem
um prazo o mais rápido possível, a fim de que
tenhamos maior oportunidade para discussão e
votação. Porque. se trouxe a matéria ao Relator,

faltando dois dias para terminar o prazo, não have
rá possibilidade de discutirmos e poderemos
aprovar um substitutivo que não seja da conve
niência dos membros desta Subcomissão. Pedi
ria, mais uma vez, repito, que agilizássemos esse
trabalho o mais rápido possível para que tenha
mos um prazo maior de discussão e votação dos
membros dessa Subcomissão.

Para complementar, estou pronto a trabalhar,
sábado, domingo, à noite, todos os dias. Não há
problema nenhum. Creio que os demais mem
bros da Mesa também o farão. Coloco-me à dis
posição para marcar reunião no sábado, domin
go, de acordo com o que for estabelecido pelo
Presidente. Estou disposto a ouvir todos os seg
mentos da nossa sociedade para participar, juntos
ou indMdualmente, de sugestões com todo os
membros desta Subcomissão para aprimora
mento dos seus projetos e das suas idéias.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Gos
taríamos de comunicar ao Plenário a presença
do Sr. Presidente da Comissão da Ordem Econô
mica, que está nos visitando.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ UNS -AComis
são da Ordem Econômica deverá reunir-se na
quinta-feira, às 9 horas e 30 minutos. Entretanto,
há uma norma de procedimento dentro das Sub
comissões. A Impressão que tenho é que seria
mais conveniente que juntássemos as três Subco
missões, para que a norma ficasse uniforme. En
tão, nesta primeira reunião que fariamos com as
três Subcomissões juntas, mandaríamos distribuir
essas normas.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO 
Exatamente! Poderia ser quinta-feria, às 8 horas.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ LINS- É exage
rado, o Senado não abre às 8 horas Só abre
às 9 horas. Mas, qualquer hora que queiram. Só
dar a idéia de fazermos as três Subcomissões
juntas.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Manoel Castro.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO 
A consideração que eu gostaria de fazer, é em
cima do que foi colocado pelo ilustre Relator José
Ulisses de Oliveira, inclusive foi muito debatido
aqui. O companheiro disse que, se esgotado o
prazo, ele terá que ser votado novamente, dentro
de um mês. A minha preocupação é de que pos
samos começar, efetivamente, o que vai ocorrer
na próxima quinta-feria, de um forma permanen
te, antes mesmo do dia 22. Sabemos que muita
gente - essa é a realidade - aproveitará a sexta
feira e, na falta de uma programação mais precisa,
não virá aqui na próxima semana, só virá no dia
21, porque a Semana Santa começa na quar
ta-feira.

Então, a minha sugestão - não sei se estou
querendo passar o carro diante dos dois - é
que pudéssemos continuar esta conversa que tem
sido salutar e que está, assim, num primeiro ins
tante, dentro de um cJima de sociabilidade, mas
que pudéssemos já, talvez, até quem sabe, inde
pendentemente da reunião de quinta-feira, ter um
outro encontro amanhã, para aprofundarmos al
gumas questões não só de procedimentos, mas
de informações entre nós. Pareceu-me, no primei
ro instante, muito ricas e diversificadas as expe-
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riências dos nossos companheiros aqui nesta as
sembléia.

Então, temos uma série de pontos a serem
tratados e que podemos tentar organizar e, quem
sabe, tomar, inclusive,mais produtiva a nossa reu
nião de quinta-feira dentro das Comissões gerais.
Isso porque, insisto e alerto que, provavelmente,
alguns companheiros nossos se ausentarão na
próxima quinta ou sexta-feira e não virãona próxi
ma semana. Assim, já ganharíamos tempo indis
pensável ao nosso trabalho no decorrer da próxi
ma semana.

oSR. CONSTITUINTEJOAQUIM FRANCISCO
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Carneiro) - Tem
a palavra V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM FRANCISCO
- Considero importante, colega Manoel Castro,
a sua observação e abro um parêntese para agra
decer a unanimidade da nossa eleição na Mesa
e dizer da minha experiência como ex-Prefeito
do Recife e também da experiência que obtive
no INCRA, tratando do problema rural. Creio que
não podemos jamais dissociar o trabalho desta
Subcomissão com o trabalho da Subcomissão
de Política Agrícola e Fundiária e da Reforma
Agrária,porque há uma relação muito grande en
tre o problema da inchação, principalmente nas
regiões metropolitanas, e o problema das migra
ções das zonas rurais. Ao lado disso, é evidente
que dentro da questão urbana uma série de itens
irão surgir que teremos de tratar senão de forma
aprofundada, pelo menos de forma superficialpa
ra que nos dêem subsídios, como é o problema
do saneamento, da habitação, como será o pro
blema da saúde, como serão tantas questóes que
envolvem a questão urbana ou que estão a ela
ligadas. Creio que esta orientação que o Consti
tuinte José Uns apresentou com relação a uma
norma de trabalho será útil. Diria mesmo que,
talvez,nós pudéssemos partir desta reunião prelí
minar, como S. Ex' sugeriu, para participarmos
da reunião das três subcomissões: pudéssemos
partir de alguns pontos iniciais,por exemplo, co
mo é tratada a questão urbana em algumas Cons
tituições - a questão da ordem econômica e,
dentro da ordem econômica, a questão urbana,
como é ou como foi tratada na Constituição de
1946, na Constituição de 1967, como foi tratada
na Comissão dos Notáveis,no AnteprojetoAfonso
Arinos, a fim de que tenhamos um ponto inicial
para trabalhar. Em segundo lugar, de que forma
nós vamos coletar sugestões das entidades nas
regiões metropolitanas. A questão da região me
tropolitana - só ela, só esta questão isolada 
já dará veza uma série de díscussões que, natural
mente, enriquecerão o tema que nós estamos
tratando. O problema do transporte, na realidade,
no ponto de vista constitucional, nós apenas va
mos definirquestões muito gerais, ou seja, a com
petência da Uniãopara legislarsobre o transporte,
o direito de locomoção e, quem sabe se outra
questão será inserida como norma constitucional
porque, na sua grande maioria, ela é tratada como
legislação complementar ou ordinária. Então, to
das essas questões, naturalmente, serão amadu
recidas pelas experiências de cada um e, no meu
caso específico, eu que fui Prefeitode uma cidade
e integrei o Conselho da Região Metropolitana

e atuei, durante longo tempo, como Coordenador
do Instituto de Colonização e Reforma Agrária,
nto a trabalhar e a colaborar, evidentemente, na
minha posição como membro da Mesa ou junta
mente com os outros companheiros, para trocar
essas experiências e trazer já os subsídios que
tenho, as sugestóes que apresentei como Prefeito;
e, inclusive, na próxima terça-feira, participo na
SUDENE,no Recife,juntamente com quatro pre
feitos de capitais, num debate sobre a questão
institucional das regiões metropolitanas. Todos
eles são subsídios que julgo importantes para
uma Comissão que tratará do problema das ques
tões das regióes metropolitanas e das regióes ur
banas do.País, onde vivem 70% da população.

O SR.PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) -Muito
agradecido pelas considerações.

Concedemos a palavra ao 2°-Vice-Presidente.

O SR. CONSTItUINTE LUízROBERTO PON
TE - Apenas para não ser o único que não se
manisfetou, eu queria agradecer a confiança da
eleição, por unanimidade e referir-me à sugestão
do Sr. Manoel Castro sobre uma reunião preli
minar amanhã, ponderando que, provavelmente,
amanhã pela manhã, tenha na Bancada do PMDB
uma reunião - até aonde estou sabendo, não
está confirmado para discutir a relatoriada Comis
são de Sistematização e, à tarde, nós vamos ter
a própria instalação da Comissão de Sistema
tização, com a eleição daqueles membros, além
do plenário. Acho que sem as normas prelimi
nares, talveznós pudéssemos, entre nós mesmos,
informalmente, pensar no que poderemos alocar
nessa primeira reunião de instalação com as nor
mas.

O SR. MANOEL CASTRO - Aí, LuizRoberto
Ponte, V. Ex' está trazendo um fato que eu desco
nhecia - essas duas reuniões, talvezo Presidente
pudesse conseguir, já, entecipadamente, uma có
pia das sugestões e, informalmente, ainda que
algumas pessoas não pudessem participar, for
mar um horário - por hipótese, podemos almo
çar juntos - fazer reunião que permitisse esse
entrelaçamento e essa conversa informal, já que
nós começamos a nos identificar, aqui, mais de
perto.

O SR.PRESIDENTE(Dirceu Cameiro) - Que
remos agradecer a intervenção de todos os com
panheiros de trabalho e registrar uma certa dificul
dade para a realização, amanhã, extra-oficialmen
te, da reunião da subcomissão, dado que a Secre
taria nos informou que há outras atividades a que
fomos convocados, o que cria uma certa dificul
dade de participação. Mas nada Impede que te
nhamos alguma iniciativa no sentido de colher
idéias e trazer sugestões para esse desempenho.

Por outro lado, a sugestão de realizarmos ses
sões à tarde, o Regimento impede a realização
em horário simultáneo às sessões plenárias da
Assembléia Nacional Constituinte, poderemos
realizara qualquer momento, desde que não coin
cida com as sessões plenárias da Assembléia Na
cional Constituinte.

De resto, gostaríamos de estimular a que todos
os membros desta subcomissão buscassem in
formações, dados e orientações para que, neste
plenário comum, pudéssemos desempenhar o
melhor do nosso esforço para colhermos os me
lhores resultados.

Não havendo mais nenhuma incrição para fa
zer uso da palavra, nós gostaríamos de agradecer
a todos os companheiros, também aos da Mesa,
Relator José Ulysses de Oliveira, Joaquim Fran
cisco, nosso l°·Vice-Presidente e, também, o Sr.
Luíz Roberto Ponte, o nosso 2°·Vice-Presidente
dos trabalhos.

Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 16 horas e 25
minutos.)

ATA DA 1" REUNIÃO, ORDINÁRIA

Às doze horas do dia treze de abril do ano de
milnovecentos e oitenta e sete, em Sala do Anexo
Udo Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão
da Questão Urbana e Transporte, sob a Presi
dência do Constituinte Dirceu Carneiro, com a
presença dos seguintes Constituintes: Manoel
Castro, Dirceu Cameiro, Expedito Júnior, Myrian
Portela, Luis Roberto Ponte, GidelDantas, Denisar
Arneiroe Mauro Miranda.Havendo número, o Se
nhor Presidente declarou iniciados os trabalhos
e dispensou a leitura da Ata que foi aprovada,
independentemente de votação. A seguir, deu-se
inícioà leitura do Expediente: Ofíciodo Presidente
do Instituto dos Arquitetos do Brasil, solicitando
uma reunião para apresentação de sugestões per
tinentes ao tema da Subcomissão; Ofíciodo Líder
do PFL, José Lourenço, de exclusão do Consti
tuinte Lael Varellada composição da Subcomis
são da Questão Urbana e Transporte; Ofício do
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte,
encaminhando sugestão do Constituinte Nelson
Cameiro. Para discutir sobre o ofíciodo Presidente
do Instituto dos Arquitetos do Brasil e audiências
a serem concedidas pela Subcomissão, usaram
da palavra os Senhores Constituintes Denisar Ar
neíro, MyrianPortela, Gidel Dantas, Expedito Jú
nior, Mauro Miranda,Manoel Castro. Usou, ainda,
da palavra,o Constituinte LuisRoberto Ponte para
solicitar uma audiência para a Câmara Brasileira
da Indústria da Construção, em data a ser poste
riormente marcada. Deliberou-se a favor de uma
reunião a realizar-se hoje, às dezoito horas e trinta
minutos, destinada a ouviro representante do Ins
tituto dos Arquitetos do Brasil.Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados
os trabalhos às doze horas e trinta minutos, cujo
teor será publicado na íntegra, no Diário da As
sembléia Nacional Constituinte. Para constar,
eu, Marilda Borges Camargo, Secretária, lavrei a
presente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente. Sala de Reu
niões da Subcomissão, em treze de abril de mil
novecentos e oitenta e sete. - Constituinte Dir
ceu Carneiro, Presidente.

SUBCOMISSÃO DA POLÍTICA
AGRÍCOLA E FUNDIÁRJA E

DA REFORMA AGRÁRIA

ATA DAPRIMEIRA REUNIÃO (INSTALAÇÃO)

Aos sete dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às 16:1O horas, em
sala do Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se
a Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária
e da Reforma Agrária, sob a Presidência eventual
do Senhor Constituinte Rachid Saldanha Derzi,
com a presença dos seguintes Constituintes: Se-



168 Sexta-feira 1 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUINTE - (Suplemento) Maiode 1987

nedicto Monteiro, Cardoso Alves, Ivo Mainardi,
Jorge Vianna, Osvaldo Lima Filho, Raquel Capibe
ribe, Rosa Prata, Santinho Furtado, Valter Pereira,
Vicente Bogo, Alysson Paulinelli,Assis Canuto, Jo
nas Pinheiro, Edison Lobão, Victor Fontana, Vrrgí
Iio Galassi, Amaury Müller,José Egreja, Irma Pas
soni, Mauro Borges, AldoArantes, Augusto Carva
lho, Darcy Deitos, Fausto Fernandes, Ivo Vander
linde, José Mendonça de Morais, Osvaldo Almei
da, Ruy Nedel, Renato Vianna,MárioCovas, Adolfo
Oliveira, Gilson Machado, Osvaldo Macêdo, Anto
nio Britto e Gastone Righi. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente declarou instalada
a Subcomissão e esclareceu que iria proceder
à eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes,
convidando, nos termos regimentais, os Senhores
Constituintes VictorFontana e Amaury Müllerpara
funcionarem como escrutinadores. Levantando
questões de ordem, usaram da palavra os Senho
res Constituintes: Renato Vianna, Aldo Arantes,
Cardoso Alves, Irma Passoni, Mário Covas, José
Mendonça de Morais, Osvaldo Almeida, Adolfo
Oliveira,Assis Canuto, Osvaldo Uma Filho, Valter
Pereira, Gilson Machado, Osvaldo Macêdo, Anto
nio Britto, Gastone Righi e Augusto Carvalho. Em
meio à realização da eleição, pela indevida intro
dução de voto na uma efetuada pelo Constituinte
Gastone Righi, não membro da Subcomissão, o
Senhor Presidente anulou a votação e suspendeu
os trabalhos às 17:25 horas, que foram reiniciados
às 18:05 horas procedendo-se à nova votação.
Verificando-se a coincidência do número de so
brecartas com o de votantes, apurou-se o seguinte
resultado: para Presidente, Constituintes Edison
Lobão, 12 (doze) votos e Alysson Paulinelli, 11
(onze) votos; para Io-Vice-Presidente, Constituin
tes Rachid Saldanha Derzi, 11 (onze) votos e Rosa
Prata, 10 (dez) votos; em branco, dois (2) votos;
para 2°-Vice-Presidente, Constituintes Fernando
Santana, 15 (quinze) votos e Cardoso Alves, 5
(cinco) votos; em branco, 3 (três) votos; respecti
vamente. Assumindo a Presidência, o Constituinte
Edison Lobão agradeceu em seu nome e nos
dos Constituintes Rachid Saldanha Derzi e Fer
nando Santana a honra com que foram distin
güidos. Em seguida, designou o Constituinte Os
valdo Uma Filho para relatar a matéria. O Consti
tuinte Osvaldo Uma Filho usou da palavra para
agradecer sua designação. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados
os trabalhos, às 18:45 horas, cujo teor será publi
cado, na íntegra, no Diário da Assembléia Na
cional Constituinte, convocando os Senhores
Constituintes para a reunião da Comissão da Or
dem Econômica a ser realizada dia nove de abril
de mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas,
com a seguinte pauta: debate de matéria constitu
cional. E, para constar, eu, Mauro Lopes de Sá,
Secretário, lavrei a presente ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente.

ATADA PRIMEIRA REUNIÃO (INSTALAÇÃO)

Aos sete dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às 16:10 horas, em
sala do Anexo II do Senado Federal, reuniu-se
a Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária
e da Reforma Agrária, sob a Presidência eventual
do Senhor Constituinte Rachid Saldanha Derzi,
com a presença dos seguintes Constituintes: Be
nedicto Monteiro, Cardoso Alves, Ivo Mainardi,
Jorge Vianna, Oswaldo Uma Filho, Raquel Capi-

beribe, Rosa Prata, Santinho Furtado, ValterPerei
ra, Vice~Bogo, Alysson Paulinelli,Assis Canuto,
Jonas Pinheiro, Edison Lobão, VictorFontana, Vir
gíIio Galassi, Amaury Müller, José Egreja, Irma
Passoni, Mauro Borges, Aldo Arantes, Augusto
Carvalho, Darcy Deitos, Fausto Fernandes, 'Ivo
Vanderlinde, José Mendonça de MoraIS, Osvaldo
Almeida, Ruy Nedel, Renato Vianna, Mário Covas,
Adolfo Oliveira, Gilson Machado, Osvaldo Mace
do, Antonio Britto e Gastone Righi. Havendo nú
mero regimental, o Senhor Presidente declarou
instalada a Subcomissão e esclareceu que iria
proceder à eleição do Presidente e dos Vice-Pre
sidentes, convidando, nos termos regimentais, os
Senhores Constituintes Victor Fontana e Amaury
Müller para funcionarem como escrutinadores.
Levantando Questões de Ordem, usaram da pala
vra os Senhores Constituintes: Renato Vianna, Al
do Arantes, Cardoso Alves, Irma Passoni, Mário
Covas, José Mendonça de Morais, OswaldoAlmei
da, Adolfo Oliveira, Assis Canuto, Osvaldo Uma
Filho, ValterPereira, Gilson Maooado, Osvaldo Ma
cedo, Antonio Britto, Gastone Righi e Augusto
Carvalho. Em meio à realização da eleição, pela
indevida introdução de voto na uma efetuada pelo
Constituinte Gastone Righi, não membro da Sub
comissão, o Senhor Presid.ente anulou a votação
e suspendeu os trabalhos às 17:25 horas, que
foram reiniciados às 18:05 horas procedendo-se
à nova votação. Verificando-se a coincidência do
número de sobrecartas COm o de votantes, apu
rou-se o seguinte resultado: para Presidentes,
Constituinte Edison Lobão, 12 (doze) votos e
Alysson Paulinelli, 11 (onze) votos; para l°-Vice
Presidente, Constituintes Rachid Saldanha Derzi,
1I (onze) votos e Rosa Prata, 10 (dez) votos; em
branco, dois (2) votos; para 2°-Vice-Presidente,
Constituintes Fernando Santana, 15 (quinze) vo
tos e Cardoso Alves, 5 (cinco) votos; em branco,
3 (três) votos; respectivamente. Assumindo a Pre
sidência, o Constituinte Edison Lobão agradeceu
em seu nome e no dos Constituintes Rachid Sal
danha Derzi e Fernando Santana a honra com
que foram distinguidos. Em seguida, designou
o Constituinte Oswaldo Lima Filho para relatar
a matéria. O Constituinte Oswaldo Lima Filho
usou da palavra para agradecer sua designação.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
deu por encerrados os trabalhos, às 18:45 horas,
cujo teor será publicado, na íntegra, no Diário
da Assembléia Nacional Constituinte, convo
cando os Senhores Constituintes para a reunião
da Comissão da Ordem Econômica a ser reali
zada dia nove de abril de mil novecentos e oitenta
e sete, às nove horas, com a seguinte pauta: deba
te de matéria constitucional. E, para constar, eu,
lo, lavrei a presente ata que, depois de lida e apro
vada, será assinada pejo Presidente. - Consti
tuinte Edison Lobão.

Af'/EXO À ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO
(INSTALAÇÃO) DA SUBCOMISSÃO DAPO
ÚflCA AGRICOu. E FUNDIÁRIA E DA RE·
FORMA AGRÁRIA, REALIZADA EM 7 DE
ABRILDE 1987,ÀS 16:10HORAS, INTEGRA
DOAPAf'/HAMENTO TAQUIGRÁFJCo, COM
PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTEAUTORIZA
DAPELOSR. PRESIDENTEDASilBCOMIS
SÃO, CONSTITUINTEEDISONLOBÃO.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Como Membro efetivo desta Comissão e com

4 Suplentes, havendo número legal, declaro insta
lada a Subcomissão da Política Agrícola e Fun
diária e da Reforma Agrária.

A presente reunião destina-se à eleição do Pre
sidente e dos Vice-Presidentes desta Subcomis
são.

Convido os nobres Srs. Constituintes Amaury
Müller e VIctor Fontana a exercerem a função
de escrutinadores.

O SR. CONSTITUINTEJORGE VIANNA - Pe
ço a palavra, Sr. Presidente, para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte, para
uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JORGE VIANNA ~
Gostaria de saber de V.Ex"se já existem chapas
inscritas para a eleição?

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Não há inscrição de chapas, nobre Consti
tuinte; há indicações, que a Mesa recebeu em
cédulas, de três candidatos: para Presidente, l°-Vi
ce-Presidente e 2°-Vice-Presidente.

Espero que os Srs. Constituintes que tiverem
outras chapas ou outros candidatos, nos comuni
quem, para mandarmos colocar no quarto inele
vassável.

O SR. CONSmUlNTE JORGE V1ANNA- Era
exatamente o que eu queria de V.Ex' - a finem
de fazer colocar o nome, para Presidente desta
Subcomissão, do Constituinte Alysson Paulinelli;
para Io-Vice-Presidente, o nobre Constituinte Rosa
Prata, e para 2°-Vice-Presidente, no nobre Consti
tuinte Cardoso Alves.

Queremos dizer a V.Ex" que todos os esforços
foram em vão no sentido de que esta Comissão
tomasse, dentro do PMDB, as posições demo
cráticas na indicação do Relator. Como isso não
ocorre, somos obrigados a apresentar uma chapa
alternativa capaz de mostrar que as coisas no
PMDBtêm de passar pelo voto.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Declaro a V. Ex"que as chapas que esta Mesa
recebeu tiveram a indicação do nome do nobre
Constituinte Edison Lobão para Presidente. la
mentavelmente, sem o meu consentimento e sem
o meu desejo, com a minha reação, o meu nome
consta coma candidato a l°-Vice-Presidente, e
eu só desejava ajudar à Subcomissão a cumprir
mos o nosso dever; não desejava e não desejo
nenhuma posição.

Para 2°-Vice-Presidente, o nome do nobre
Constituinte Fernando Santana.

Peço aos Srs. funcionários que providenciem
a retirada dos Srs. que estão próximos ao quarto
indevassável, que não é tão indevassável como
desejávamos, mas pediria ficassem do lado de
cá.

Solicito, ainda, que os Srs. funcionários colo
quem, na câmara indevassável, as cédulas para
votação e, se houver outras cédulas, peço que
as coloquem também, tendo o direito de fiscali
zação quando assim o desejarem.

Comunico, também, que há uma gravação no
quarto indevassável e, oportunamente, é preciso
que o funcionário entre para fazer modificação
e isso avisarei aos Srs. Constituintes.
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oSR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - Pe
ço a palavra, Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Aldo
Arantes, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - Sr.
Presidente, a minha questão de ordem tem sen
tido um pouco diferente da que foi colocada pelo
nobre Constituinte Jorge Vianna.

Gostaria de aqui declarar que o processo em
que se realizaram as eleições para a Assembléia
Nacional Constituinte facilitou,de forma ostensiva
e clara, a participação dos grupos econômicos
nesta Assembléia Nacional Constituinte. Esse pro
blema torna-se mais grave na medida em que
as decisões para a constituição das Comissões
estão sendo tomadas sem uma participação plena
de todos os Constituintes e sem se ouvir, de fato,
os diversos Partidos. O meu Partido, Sr. Presi
dente, o Partido Comunista do Brasil, na verdade,
participou de uma conversação com o Líder do
PMDB, mas não teve nenhum poder de decisão
e não participou de decisões esdrúxulas, na nossa
opinião, como foia decisão que resultou em colo
car na mão do ex-Ministro da Fazenda, o'Sr. Del
fim Netto, um homem ligado claramente aos inte
resses dos grupos estrangeiros, colocar esse ho
mem na Presidência da Subcomissão que irá tra
tar da questão do direito de propriedade, da ques
tão do capital estrangeiro, do problema do subso
lo. Consideramos um problema extremamente
grave, como consideramos também grave o re
sultado dessas negociações que colocaram o Sr.
Jarbas Passarinho, militar, comprometido com a
ditadura militar,na Presidência da Comissão que
irá tratar da questão do papel das Forças Arma
das, sendo que inclusive não se esclareceu, em
nenhum momento, que essa questão seria objeto
desta Comissão.

Então, quero aqui, Sr. Presidente, manifestar
o protesto do meu Partido à fórmula e ao processo
pelo qual se transcorreu a escolha e o acordo
de Uderanças. Não dizrespeito ao problema espe
cífico desta Comissão e, em particular, da indica
ção, para a relatoria, do nosso companheiro Os
waldo Lima Filho. Não tem nada a ver com esse
problema específico.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Nobre Sr. Constituinte, esta Presidência lamen
ta que só agora V. Ex"venha fazer esse protesto,
quando a ocasião oportuna seria quando da apre
ciação do Regimento Interno da Assembléia Na
cional Constituinte, através de emenda. Se não
o fez, não será agora, esta Presidência que irá
modificar as normas regimentais da Assembléia.

O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - Sr.
Presidente, a emenda foiapresentada. No entanto,
a composição social desta Constituinte não per
mitiu que ela fosse aprovada, e isso não me retira,
como Constituinte, o direito de continuar protes
tando até o final dos trabalhos desta Assembléia
Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Car
doso Alves.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSOALVES 
Acho que esta Constituinte legítima;se eu a achas-

se IlegítIma, não participaria dela Não participo
de órgãos ilegítimos. Se fosse comunista, Sr. Pre
sidente, pleitearia a minha eleição sob a legenda
do Partido Comunista, dizendo ao povo que eu
era Herodes, para que o povo não elegesse Pilatos.

De modo que acho esta Constituinte legítima,
assim como a maneira pela qual todos os Consti
tuintes se elegeram, e creio que estamos aqui
para legitimar o mandato dos nossos companhei
ros.

Pedi a palavra pela ordem, Sr. Presidente, para
agradecer aos companheiros que tiveram a genti
leza de incluir o meu nome, nesta chapa, como
2° Vice-Presidente. Não é o cargo; acho que o
cargo é honroso; todo cargo eletivoé sumamente
honroso; toda confiança de colegas é sumamente
gratificante. Mas quero, como velho amigo e ad
mirador de Fernando Santana, e testemunha de
sua luta patriótica, da sua honradez pessoal e polí
tica, declinar desse convite; não aceito ser ex ad
verso do meu querido e particular amigo Fernan
do Santana. Àqueles que iriam votar em mim,
peço que votem no comunista Fernando Santana.
Homem convicto, honrado, legítimo, brasileiro
que honra este Parlamento.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra à nobre Constituinte Irma
Passoni.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI 
Gostaria de ser informada se existem indicações
por acordo de Lideranças, na composição desta
Subcomissão e quem são os candidatos do resul
tado desse acordo.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao nobre Líder Constituinte
Mário Covas.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIo COVAS - S,r.
Presidente, em todas as 24 Subcomissões, bem
como nas 8 Comissões Temáticas e também na
Comissão de Sistematização ocorrerá, houve
acordo quanto-à distnbuição dos cargos, cabendo
a cada Partido a indicação de seus representantes.

Nesta Comissão, o Presidente pertence ao PFL
e a indicação do Partido é do nome Edison Lobão;
a I' Vice-Presidência pertence ao PMDB e a indi
cação para 1°-Vice-Presidente é do nome do
Constituinte Saldanha Derzi. O cargo de 2"-Více
Presidente coube ao PCBe a indicação é do nome
do Constituinte Fernando Santana.

Esses são os nomes que nasceram do acordo
partidário.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Vai-se proceder à chamada nominal dos inte
grantes desta Comissão. S. Ex", à medida em
que forem sendo chamados, depositarão o voto
na urna, aqui na mesa. Há uma sala provisória
indevassável à disposição dos Srs. Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente peço a palavra para
uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra a V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Como questão de ordem, eu pergun
taria a V. Ex' e ao Líder do PMDB, na Constituinte,
se nesse acordo estã embutido também o nome

prefixado do Relator que seria indicado, e não
eleito.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO COVAS - Está,
SIm, o nome do Relator, que também pertence
ao PMDB: o Deputado e Constituinte Oswaldo
Uma Filho.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Vamos proceder à chamada dos Srs. Consti
tuintes. Antes, verificareia sala indevassável.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSOALVES 
Valeo voto em manuscrito também?

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
-Vale.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FONTANA
Sr. Presidente, já que V. Ex"vai fazer a verificação
e como é o primeiro a ser chamado, se estiver
tudo em ordem, traga logo o seu voto.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Dentro de um minuto, iniciaremos a votação.

O nobre Constituinte Fernando Santana pede
à Mesa, que apresente escusas por não estar pre
sente, uma vez que acaba de perder um irmão,
na Bahia, e teve que se dirigíra Salvador. O nosso
pesar pelo falecimento do irmão do colega.

Peço ao nobre Constituinte Fontana que assu
ma a Mesa, enquanto esta Presidência irá verificar
e trazer, já, o seu voto.

Comunico aos nobres Constituintes que há cé
dulas em branco também na cabine. Quem quiser
fazer manuscrito, tem ampla liberdade. (Pausa.)

(Procede-se à chamada nominalpara vota
çiio.)

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

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra a V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Pa
ra votação, votarão os Suplentes pela ordem de
chegada, e não Suplentes de Partidos.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- A Mesa decidiu que os Suplentes votarão pela
ordem da assinatura no livro e do Partido a que
pertence. Se faltar um Membro do PMDB, só po
derá votar o Suplente do PMDB; se faltar um Mem
bro do PL, só votará o Suplente do PL, para não
haver um desequilíbrio.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TAVARES - Es
tá no Regimento Interno,previsto nas Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Para contraditar, concedo a palavra ao nobre
Senador Mário Covas.

O SR. CONSTITUINTE Jl'1ÁRIO COVAS - Sr.
Presidente, não há tese, e, se procurarmos, no
Regimento Interno cada Comissão, cada Partido
será representado proporcionalmente em núme
r?s de titulares, em igual número de Suplentes.
E evidente que o Suplente do PMDB não irá subs
tituir o PDS na sua ausência.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Exatamente!

O SR. CONSTITUINTE MÁRIo COVAS -Isso
é tão verdade que aos 11 membros do PMDB
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que estão na Comissão correspondem, exata
mente, 11 Suplentes do PMDB. Portanto, se não
vier um Membro do Partido, o Partido assume
o ônus de a Comissão não se reunir, mesmo
havendo mais do que a metade do número; por
que não se podem completar 05 titulares com
Suplentes do mesmo Partido, ou teremos, em
determinado instante, a seguinte situação esdrú
xula: começa uma reunião, 05 11 titulares do
PMDB e 05 seus 11 Suplentes assinam o livro;
a Comissão se organiza apenas com peemede
bistas - é inteiramente absurdo!

V.Ex' está absolutamente correto, - e isto se
repete, na prática regimental da Câmara e do Se
nado - a ordem de seqüência da suplência é
a inscrição no livro,mas a substituição só se dará
no Partido, ou então, Sr. Presidente, teríamos uma
regra igual, na eleição. Em outras palavras, aquele
que fosse o mais votado entre todos 05 Suplentes
de todos os Partidos seria o primeiro a assumir
na hora em que alguém do Partido saísse.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Foi essa a orientação desta Presidência na
reunião de instalação. Porque estavam inscritos
6 Suplentes do PMDB,e se eu agisse da maneira
que o nobre Constituinte Cardoso Alves deseja,
teria feito 6 membros do PDMBvotar. Mas chama
rei pela ordem de assinatura do livro o Suplente
de cada Partido.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Os
waldo Almeida.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
-Sr. Presidente, existem Partidos cujos Membros
não são suficientes para suprir 05 titulares e 05

Suplentes de todas as Subcomissões. No meu
CIUIO, sou Suplente sem ter um efetivo, no meu
Partido - então, nunca terei direito de votar.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- V. Ex" é suplente e não tem Membro efetivo?

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Porque no nosso Partido não existe número
suficiente para suprir 05 efetivos e 05 Suplentes
de todas as Comissões.

O SR. CONSTITUINTEADOLFO OLIVEIRA
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado Adolfo
Oliveira.

O SR. CONSTITUINTEADOLFO OLIVEIRA
Sr. Presidente, apenas queria trazer um exemplo,
em abono à dúvida suscitada pelo meu compa
nheiro de Bancada, Constituinte Oswaldo Almei
da. Hoje, pela manhã, instalou-se a Subcomissão
do Poder Judiciário. Sou suplente dessa Subco
missão do Poder Judiciário e do Ministério Públi
co. Exercida à plenitude, a titularidade, votei e
o titular era do Poder Legislativo, e eu ainda per
guntei: eu sou suplente de quem?

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- É que o Partido de V. Ex" não tem número
necessário para titulares.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Mas eu inverti o voto, V. Ex" irá encontrá-lo;
pode verificar na Ata que eu votei.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Na próxima eleição, prometo ajudar o Partido
de V.Ex", porque assim desejo.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Ainda me disseram que eu era suplente do
PT.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Suplente é o Constituinte; não é o militante parti
dário.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Esta Presidência decidiu, na reunião anterior,
e irá manter o critério.

O SR. CONSTITUINlE CARDOSO ALVES 
É preciso declarar o suplente do Partido que não
tem titular "alma penada": ele não poderá "incor
porar-se" nunca.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Irá constar em Ata, nobre Constituinte. Peço
ao funcionário da Casa que faça retirarem-se as
pessoas que estão próximas à cabine indevassável
- há pessoas aí que não são Constituintes.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

(Tem a palavra o nobre Constituinte Assis Ca
nuto).

O SR. CONSTITUINTEASSIS CANUTO- Sr.
Presidente, levamos quase trinta dias para aprovar
o Regimento. E bastaram duas ou três reuniões
sucessivas à aprovação do Regimento para verifi
car-se quanto ele é omisso; realmente, não dá
soluções cabais para todas as questões levan
tadas. Ocorre-me, neste momento, uma indaga
ção que faço a V. Ex", no caso de avocarmos
sempre o Regimento da Câmara e do Senado,
quando o Regimento da Constituinte não for sufi
ciente: estamos assistindo à indicação, para Rela
tor desta Subcomissão, fruto do acordo de Lide
rança, de pessoa respeitável, parlamentar respei
tável, político respeitável, homem de bem, mas,
lamentavelmente, não é Deputado titular e, sim
primeiro suplente da Bancada do Estado de Per
nambuco.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Está em exercício!

O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO 
Sim!

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Será substituído.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Discorde o relator, não é a titularidade, mas o
líder!

(O Sr.Presidente faz soar as campainhas.)

O SR. CONSTITUINTEASSIS CANUTO - As
respostas não podem ser encontradas tão de pia
no, porque há pouco V. Ex' encontrou uma res
posta de plano e,logo em seguida, ela foi, natural
mente, 50% defasada em função do caso do su
plente do PS.

Naturalmente, ninguém aqui é dono da verda
de, com todo respeito que tenho ao Líder Mário
Covas, S. Ex' também não é o dono da verdade
para ditar normas de cátedra e dizer que em rela-

ção a tudo que não está no Regimento ele já
sabe o que acontece, o que irá acontecer. Quere
mos deixar claro, porque vamos continuar traba
lhando nesta Subcomissão, vários problemas,
omissos no Regimento, vão aparecer - é neces
sário refletir mais sobre essas questões omissas
do Regimento, e não encontrar soluções fáceis,
respostas imediatas que, muitas vezes, amanhã
serão contraditadas pela própria Mesa. Era essa
a nossa observação.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Mas isso nos deu muita experiência na elabo
ração de outros Regimentos; nós corrigimos mui
tos erros.

A SR' CONSTITUINTE IRMA PASSONI- Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra à nobre Constituinte Irma
Passoni, pela ordem.

A SR' CONSTITUINTEIRMA PASSONI- Con
sidero essencial garantir, primeiro, a composição
proporcional da Comissão; e, segundo, numerica
mente, essa composição. Portanto, se há o efetivo
e o suplente correspondente, nessa composição
deverá ser garantido o princípio que V. Ex" enca
minhou, de que o suplente do efetivo deve votar.
Em segunda instância, talvez caberia um recurso.
Se o suplente daquele efetivo, daquele Partido
não estivesse, caberia o recurso encaminhado.

Solicito o encaminhamento do direito de voto,
que sou efetiva.

O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRA
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Tem a palavra o nobre Constituinte Oswaldo
Uma Filho, que havia pedido antes do nobre
Constituinte Valter Pereira.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO UMA FI
LHO - A questão de ordem proposta pelo nobre
Constituinte Assis Canuto já foi resolvida pela Ca
sa.

Ainda hoje, uma das Comissões elegeu o ilustre
Constituinte Israel Pinheiro, Suplente, em exercí
cio, de Deputado federal.

Sr. Presidente, eu me sentiria muito incomo
dado se fosse invocada por algum dos presentes
a incompetência do parlamentar para o exercício
de uma suposta função de Relator, que não está
sendo objeto de votação; estamos votandoa elei
ção do Presidente e dos vice-Presidentes. Quero
lembrar todavia, a S. Ex" que oposto de Consti
tuinte não me pertence e, sim ao Estado, ao povo
do Estado de Pemambuco, que tem direito, pela
Lei Eleitoral e pela Constituição, a 25 represen
tantes, e não poderia ficar desfalcado nem nesta
Comissão, nem no plenário. É por isso que um
dos nossos ilustres companheiros de Partido foi
convocado para compor o Govemo do Dr, Miguel
Arraes de Alencar. Eu me sinto muito honrado
de substitui-lo, pelo motivo de que o povo do
Estado de Pernambuco não pode ter diminuída
a sua representação na Constituinte e, nos termos
da Constituição e do Regimento, o Suplente em
exercício o faz na plenitude dos direitos do titular.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Lembro aos nobres Constituintes que estamos
em votação. As questões de ordem têm que ser
sobre assunto de votação.
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Darei a palavra ao nobre Constituinte ValterPe
reira, sobre assunto de votação.

O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRA
Sr. Presidente, a propósito do princípio de analo
gia aqui invocado pelo ilustre Constituinte Assis
Canuto, eu gostaria de lembrar que, realmente,
existe impedimento dos Suplentes se previsto pe
lo Regimento Intemo da Câmara dos Deputados,
para os cargos da Mesa. No entanto, o que nos
consta é que a indicação feita do ilustre Consti
tuinte Oswaldo Uma Filho é para o cargo de Rela
tor, que será indicação do Presídente a ser eleito,
portanto, é completamente impertinente o prin
cípio de analogia invocado pelo ilustre Consti
tuinte Assis Canuto.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Muito obrigado a V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE GILSONMACHADO
Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Tem a palavra o nobre Constituinte GilsonMa
chado.

O SR. CONSTITUINTE GILSONMACHADO
Sobre a questão de ordem de votação, eu gostaria
de esclarecer que o critério da proporcionalidade
não é obrigatório, porque o § 2° do art. 13 diz:
"Tanto quanto possível, a proporcionalidade para
eleição da Mesa". Então, acho que o critério de
votação dos Suplentes deverá ser pelo número
de chegada, senão haverá Partidos que não irão
votar, porque não é possível faltar um Deputado
do PL e não haver Suplente.

O SR. PRES!IilENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Isso está decidido, nobre Constituinte Gilson
Machado, foi uma decisão da Mesa.

(Prossegue a chamadapara votação)

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FONTANA
Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Deriz)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FONTANA
O Constituinte José Egreja, chamado, não com
pareceu e não tem Suplente...

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- O Sr. Presidente faz soar a campainha. - A
Presidência estáverificandoos que votaram, ainda
V. Ex' tenha um pouquinho de paciência.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FONTANA
Pois é! Tenho paciência, porém estou alerta para
que, no caso de não haver outro, eu obter o direito
de votar.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Acho que V. Ex' deve continuar alerta. A Mesa
está também verificando os que votaram e se
há falta de algum voto dos Srs. Constituintes.

APresidência da Mesa autoriza chamar o Cons
tituinte Augusto Carvalho, Suplente do nobre Sr.
Constituinte Femando Santana, PCB.

Se houver algum nobre Sr. Constituinte que
não votou que o Suplente esteja presente, peço
que se anuncie.

o SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO - Do
PMDBvotaram todos os membros e a que o par
tido tem direito:11 Constituintes assinaram a lista
e votaram.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Exatamente! Mas há um Constituinte que não
votou - José Egreja. Estamos chamando; se
existir algum membro do partido de S. Ex' pre
sente, que seja suplente, peço que se anuncie.
(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Quantos já votaram? (Pausa.)

Se todos os Srs. Constituintes já votaram, vou
encerrar a votação.

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

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Tem a palavra, pela ordem, o nobre Cons
tituinte.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSOALVES 
Sr. Presidente, muito embora esta Comissão seja
da Agricultura, convém estabelecermos aqui al
guns princípios. Há um princípio geral de Direito,
da maior importância, que afirma que, na lei, não
há nenhuma palavra sem utilidade, que todas as
palavras constantes da lei são úteis e têm que
ser examinadas pelo jurista, no instante em que
ele vai fazer a análise da lei e examiná-Ia sob
o ponto de vista hermenêutico. Ocorre que esta
Comissão é formada por um ato que tem força
de lei e há suplentes nesta Comissão, suplentes
que não são apenas suplentes partidários, são
suplentes Constituintes. No instante em que esta
Comissão se reúne, e chegam membros desta
Comissão, se ela não estiver composta na sua
plenitude os suplentes têm assento nela, com di
reito a voto, até mesmo porque aos que dormem
o direito não socorre: se está ausente o titular
o suplente vota, e seria uma contra-senso abso
luto - e eu brinquei chamando-os de almas pe
nadas se os suplentes cujo partido não tem titular
na Comissão permanecessem no ar, sem poder
ter assento na Comissão, sem deliberar com ela.
Seria não apenas uma palavra da leisem utilidade,
seria um objeto proposto pela lei, um titular que
não exercesse nenhuma titularidade. Se há um
suplente é porque há titulares; se há titulares e
há suplentes, na ausência do titular,vota o suplen
te, Sr. Presidente. Do contrário seria, um contra
senso absoluto.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Desde que seja do partido, para não quebrar
mos a proporcionalidade.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Não, não é do partido...

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
-Isso é decisão da Presidência na sessão anterior
de instalação da Comissão.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FI
LHO- O Regimento não fala isso, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSOALVES 
Eu não terminei. O Direito se conforma com a
lógica. Não há Direito sem lógica, Sr. Presidente.
E não teria sentido existiremsuplentes sem a lógi
ca de ascensão à titularidade, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FI
LHO-Claro!

O SR. CONSTITUINTE CARDOSOALVES 
Por que existem os suplentes se eles não podem

exercer episodicamente, na ausência do titular,
um cargo nesta Comissão?

Assim, Sr. Presidente, em nome destes três
princípios:primeiro, a utilidade de todas as propo
situras da lei; segundo, aos que dormem o direito
não socorre e, terceiro, não há suplente'sem titula
ridade, na ausência do titular, peço a V.Ex' que
dê o direito a voto ao primeiro suplente colocado
na lista, porque ele não o exerce na condição
de membro de um partido, mas na de titular de
um cargo como Constituinte com assento nesta
Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- O nobre Constituinte Oswaldo Uma Filho, tem
a palavra V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FI
LHO- Nem no Regimento da Constituinte, nem
no Regimento Interno, a Constituinte se organizou
pela lei constitucional, pela Lei Maior através dos
partidos; eles é que indicaram os seus candidatos
à Constituinte e, como tal, foram inscritos pelos
Tribunais Regionais Eleitorais e, dessa forma, fo
ram eleitos. Esses parlamentares eleitos à Consti·
tuinte têm, acima de tudo, um compromisso mo
rai e político, de fidelidade ao programa do seu
partido. Vejam a que contra - senso levaria o
argumento de que, ad us uo DeIphini, estão
usando os nossos ilustres adversários no momen
to se, amanhã, o nobre Constituinte Fernando
Santana não comparecesse a uma reunião desta
Comissão, não comparecesse o seu Suplentel
Imaginemos que eu ou qualquer outro, não co
munista, fôssemos o primeiro-suplente; nós iria
mos votar pelo partido Comunista em uma total
antinomia de idéias com aquele partido, sem ne
nhuma ligação com os compromissos progra
máticos daquele partido! Isso não passa pela ca
beça de ninguém!

Além do mais, Sr. Presidente, para concluir,
56 fIZ a contradição em homenagem ao ilustre
Constituinte Cardoso Alves,para que as palavras
de S. Ex' não ficassem sem uma contradita mas,
na verdade, a questão já foi decidida por V. Ex
e é matéria vencida.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Ématéria vencida. É decisão desta Presidência
desde a sessão de instalação, e esta Presidência
não irá modificar o seu parecer.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSOALVES 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR.CONSTITUINTE OSVALDO LIMA ALHO
- Aceito a decisão de V. Ex' Mas gostaria que
V. Ex' me desse uma pequena explicação dentro
do campo da lógica: o que fazem aqui aqueles
dois Constituintes que não podem assumir a Co
missão, por que não têm titular do Partido?

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Lamento, eu gostaria de ler o voto!

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSOALVES 
Eu até concordo com o nobre Constituinte Osval
do Lima Filho; concordo com a série de arguo
mentos que usou, mas não lógica jurídica, na
nomeação dos dois. Então, é preciso exonerá-losl
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O SR.CONSTITUINTE OSVALDO UMA FILHO
-DoPMOB.

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA
Não importa, eu sou suplente desta Comissão:
não sou suplente de nenhum peemedebista aqui
dentro: sou suplente de quem faltaraqui dentro,
e sou o primeiro inscrito. Falta um para votar.
Requeiroa V. Ex'o direitoque tenho de ser convo
cado para votar e completar o número legítimo.
Caso V. Ex' negue isso, estará usando aquiloque
acusou anteriormente,qual seja cassar direitode
pessoas presentes, eleitas pelo povo, exercerem
o voto. Quero votar nesta Comissão, Sr. Presi
dente, e votar porque tenho o direito de votar
e faltaUmpara votar;eu sou o primeiro inscrito.

O SR. PRESIDENTE (RachidSaldanha Derzi)
- Tem a palavrao nobre LíderConstituinte Antô
nio Britto.

O SR. PRESIDENTE (RachidSaldanha Derzi)
- Compõe-se de 22 Membros, e votaram 21.
~ntã?, falta: um a votar.Eu sou o primeirosuplente
inscrito...

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRrrrO
No exercício da Liderança do PMDB, gostaria de
argumentarjunto a V. Ex'que todo dificil equilíbrio
político que se busca nesta Casa, Subcomissão
por Subcomissão, tem por base o principio da
proporcionalidade.

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA
Quando possível.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO sarrro 
O PMOB tem aqui - V. Ex' haverá de ouvir-me
-aBancadado PM013 tem aqui,pelo Regimento,
o direitoa 11 companheiros inscritos.

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA
Se os outros não vierem,não poderá funcionar.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRrrro 
Onze estiverame votaram. Seria atropelar a pro
porcionalidade que alguém do PMOB votasse em
nome dos companheiros do PTB.

Considerando isso e considerando que V. Ex"
já julgou essa questão, solicitoa V. Ex' que, por
favor, dê seguimento ao trabalho de votação e
de apuração.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- São 23 e votaram 22, está faltando, e já convo
quei várias vezes, o suplente do Constituinte do
Partido Trabalhista Brasileiro. Se houver algum
aqui, peço que se apresente. (Pausa.) Então, os
senhores escrutinadores continuarão a apuração
dos votos.

Constituinte pode ser titular de uma Comissão
e Suplente de outra. Aqui, é negado esse direito.

Peço a 'i/. Ex' que faça constar isso em Ata.

O SR. PRESIDENTE (RachidSaldanha Derzi)
- Constará em Ata.

Mas V. Ex"está sendo injusto, mesmo porque
se fosse chamado um suplente...

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Nobre Constituinte Cardoso Alves, o demo
crata não atropela o Regimento, e eu, como de
mocrata, não vou atropelaro Regimento. Perdoe
me V. Ex"

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA
Parauma questão de ordem,Sr. Presidente, quan
to à votação.

O SR.CONSTIT(JINTE ADOLFO OUVEIRA - O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
E tem que ser chamado! - - Tem a palavraV. Ex' quanto à votação.

O SR. PRESIDENTE (RachidSaldanha Derzi) O SR.CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA-
- ...não seria o suplente do Partidoque não tem Gostaria que V. Ex" nos informasse de quantos
Membroefetivo. Não seria.V. Ex"não foitambém Membrosse compõe esta Subcomissão, e quan-
o primeiroa assinar a lista, mas esta Presidência tos votaram.
já decidiu, desde a sessão de instalação desta
Comissão, que chamaríamos o suplente do Par
tido que falasse na ordem da assinatura no livro.
Assimo fezesta Presidênciae assim está fazendo,
é matéria vencida.

V. EX'" podem recorrer, podem fazer constar
em Ata, mas é uma decisão desta Presidência.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES
Quero fazer Um pequenino reparo ao que disse
o nobre Constituinte OsvaldoMacedo.

O Partido que indicou o titular nem sempre
indicou o suplente, e o Partidoque indicou o su
plente nem sempre indicou o titular. A partir dos
que indicaramtitularese não indicaramsuplentes
e a partirdos que indicaramsuplentes e não indi
caram titulares.

Assim, Sr. Presidente, quero lembrar a V. EX,
democrata que é, experimentado na vida parla
mentar, que tem assento neste Parlamento,assi
nalado pelo povo do Mato Grosso há mais de
20 anos, que V. Ex' exerce,neste momento, para
tristeza nossa, uma Presidência eventual, episó
dica, passageira.

O SR. PRESIDENTE (RachidSaldanha Derzi)
- Graças a Deus, nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES -
V. Ex"a exerce por razões outras...

O SR. PRESIDENTE (RachidSaldanha Derzi)
- Cumprindo o meu dever.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Então, quero pedir a V. Ex"que seja o democrata
de sempre. V. Ex"não deve assumir sozinhoesta
responsabilidadeda Uógica do momento, da im
perfeiçãoregimentalem que nos debatemos, do
inusitadoda questão.

Não quero e nem devo, e acredito que não
será preciso recorrer da decisão de V. Ex' para
o Plenário, usando da analogia dos Regimentos.
Masfareium apelo a V. Ex', ao democrata Salde
nha Derzi, que defiroao Plenárioa solução dessa
questão de ordem. Porque é patente que o Plená
rio está dividido e em democracia parlamentar
tudo transita em julgado menos a soberania do
Plenário- tudo transita em julgado, a soberania
do Plenário é a força que a tudo estanca, que
a tudo pára, Sr. Presidente, e se pode votar ao
contráriodo que se votou ontem.

Assimsendo, sem que haja ainda Um recurso,
apelo para o espíritodemocrático de V. Ex',face
ao Plenáriodividido e à ilógica da questão, para
que V. Ex" defira ao Plenário se o suplente vota
ou não vota, e obedeça à soberania do Plenário.
Isto engrandecerá V. Ex'

o SR. CONSTIT(JINTE OSVALDO MACEDO
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (RachidSaldanha Derzi)
- Com a palavra o nobre Constituinte Osvaldo
Macedo. E, a seguir, esta Presidência encerrará
a votação. (Pausa.)

Consultose há Suplente do PartidoTrabalhista
Brasileiro presente.

O SR.CONSTITUINTE ADOLFO OUVEIRA
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- A palavraé minha.

O SR. PRESIDENTE (RachidSaldanha Derzi)
-: Com a palavra o nobre Constituinte Osvaldo
Macedo.

Peço a atenção dos nobres Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Ouvicom muita atenção o nobre Constituinte
RobertoCardosoAlves, e espero que ele me ouça
também com a mesma atenção com que o ouvi.

Sr. Presidente, poderia esclarecer-me de quan
tos membros esta Comissão é composta?

O SR. PRESIDENTE (RachidSaldanha Derzi)
- Vmte e três membros.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Esses membros foram indicados por Partidos
poIiticos?

O SR. PRESIDENTE (RachidSaldanha Derzi)
-Sim.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- E se completam, nessa indicação?

O SR. PRESIDENTE (RachidSaldanha Derzi)
- Dentro da proporção.

O SR. CONSTITUlNTE OSVALDO MACEDO
- Os Partidos não indicaram também os seus
Suplentes?

O SR. PRESIDENTE (RachidSaldanha Derzi)
-Indicaram.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Então, 05 Suplentes que não têm titular são
suplentes de quem? Não são suplentes. J:: uma
questão de o Constituinte Cardoso Alves Usarda
inteligência que devepredominarna análisejurídi
ca, não concorda? Mas se usar também da pa
ciência, para ouvir, ele dará uma boa lição de
democracia.

Sr. Presidente, é uma questão, é Uma lacuna
do RegimentoInterno, que deve ser resolvida no
Plenárioda Constituinte, ou por projeto de resolu
ção ou por outro expediente processual compe
tente.

V. Ex"não poderá nesta hora preenchera lacuna
do RegimentoInternocomo se fosse toda a Cons
tituinte. A decisão de V. Ex' há de prevalecer, e
esta questão tem que ser discutida, portanto, em
possível emenda ao RegimentoInterno.

O SR. PRESIDENTE (RachidSaldanha Derzi)
-Issojá foidecldidopor esta Presidência, nobre
Constituinte.

Tem a palavrao nobre Constituinte Adolfo Oli
veira.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OUVEIRA
Eu fui convocado e até escrutinador.

NestaSubcomissão é cassado o direitodo Par
tido Liberal, através do seu Constituinte; cada
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o SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES
Já que V.Ex"resolveu a questão, recorro da deci
são de V.Ex' para o Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Essa é uma questão resolvida.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Recorro da resolução de V. Ex", e o faço nos ter
mos do Regimento.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Não vou permitir que se atropele o Regimento.

Tem a palavra V.Ex', pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Houvesse recurso ao Plenário, e tivesse o Plená
rio que decidir sobre a matéria, nós continua
ríamos a discutir a mesma questão, se o suplente
vota ou não vota nesta altura, já que não há 23
votos.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Fica patente que disse a Liderança do PMDB,
e V. Ex' nega a soberania do Plenário na solução
de questões de ordem; não dão recursos ao Plená
rio. É um gesto arbitrário, frio, que não encontra
guarida em nenhum Regimento de nenhuma Ca
sa democrática do mundo!

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Peço que conste em Ata.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, para uma questão de ordem do
PrB.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Já está encerrado o assunto.

Esta Mesa já declarou encerrada a votação.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Não Senhor.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Esta Mesa já declarou encerrada a votação.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Não Senhor.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- V.Ex's mandem verificar, lá, nas gravações.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FI
LHO - Há um Suplente do PTB ai que tem o
direito de votar.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES -
V. Ex' está cassando o direito de voto, Sr. Presi
dente. Eu não acredito no que estou vendo, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Nobre Constituinte Cardoso Alves, esta Presi
dência ...

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Não acredito no que estou vendo, Sr. Presidente,
não acredito!

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Peço a atenção, peço a atenção dos Senhores.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
É uma violência.

O SR.CONSTITUINTE JORGE V1ANNA- Não
posso aceitar isso; nós vamos recorrer.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Nobre Deputado Jorge Vianna. Mandem ver
na gravação se esta Presidência não declarou en
cerrada a votação.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Eu recorri do ato de V. Ex' V. Ex' negou; V. Ex'
não tem o direito de fazer isso com a Casa, esta
é uma Casa democrática. V. Ex' não tem esse
direito.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- É verdade que eu neguei; é verdade que eu
neguei, mas devo ainda informar a V. Ex' que
o Suplente do PrB, nesta Comissão, Sr. Jayme
Paliarin, não está presente. Eu o chamei várias
vezes.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
E o outro o Constituinte Augusto Carvalho não
era líder?

ASRA.CONSTITUINTE IRMA PASSONI- Não
é o Lider que substitui.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
E o Augusto Carvalho substitui como?

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Eu me admiro - prestem atenção - eu me
admiro de um Constituinte que se diz Lider de
um Partido, de um Partido respeitável, Partido Tra
balhista Brasileiro, vir aqui e enxertar a uma com
a cédula. Isso é uma vergonha para nós parlamen
tares! É indigno para nós parlamentares.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO BRITO 
Pela ordem, Sr. Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Tem a palavra o Constituinte Antônio Brito.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Pela ordem, Sr. Presidente.

ASRA.CONSTITUINTE IRMA PASSONI- Não
foi anulado...

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Nobre Srs. Constituintes, está suspensa a ses
são por 5 minutos.

SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI- De
ve-se refazer a votação, porque o Constituinte
Gastone Righi não é da Comissão e não poderia
votar.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
E votou. Quero lembrar a V.Ex' e a Constituinte...

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Está suspensa a sessão!

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Suspensa para mim; para ela não estava!

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Está suspensa a sessão.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Consulte a fita: suspensa para mim, para ela não
estava.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Está suspensa a sessão por 5 minutos. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Está reaberta a reunião.

Diante dessa violência, diante dessa desconsi
deração a V.Ex's anulo a votação anterior e vou
proceder à nova, porque não vamos permitir que
esta uma seja enxertada por voto que não seja
o de Constituintes desta Comissão.

O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRA 
PeJ~ orde.n, 7-r Presidente.

o SR. :':Oji5TITJltiTE GASTONE RIGHI
-ela ordem, Sr. Presidente.

C':3~ PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- O Sr. Constituinte Valter Pereira havia pedido
primeiro; depois, falará V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRA
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Já dei a palavra.

O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRA
Mas a questão de ordem que vou levantar implica,
necessariamente, na atenção do Sr. Presidente
àquilo que vou falar.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Tem a palavra o nobre Constituinte Valter Pe
reira.

O SR. CONSTITUINTE VALTER PERElRA
Sr. Presidente, nós temos um Regimento Interno
que tem que ser cumprido. Então, se o Consti
tuinte passa pela Mesa, não assina o livro, não
foi chamado e força o funcionário a permitir que
ele coloque o seu voto dentro desta uma. Isto
é lamentável, é triste e ainda não havia visto nesta
Casa.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, eu quero levantar uma questão
de ordem, protestar contra os termos...

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- V.Ex'vai aguardar o pronunciamento da Presi
dência.

Esse é um ato que nunca vi,que nunca presen
ciei - e estou há 32 anos no Parlamento Na
cional.

Diante dessa violência, diante dessa desconsi
deração a V.Ex", anulo esta votação e vou realizar
uma nova, porque não vamos permitir que esta
uma seja exertada por um voto que não é dos
Srs. Constituintes desta Comissão.

O nobre Sr. Constituinte Valter Pereira havia
solicitado a palavra, em primeiro lugar.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, a questão de ordem que vou levan
tar implica, necessariamente, na atenção de V.
Ex' para aquilo que vou falar.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Valter
Pereira.

O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRA
Sr. Presidente, temos um Regimento Interno que
tem que ser a Bíblia do Parlamentar. Não pode
mos, de forma alguma, desrespeitar aquilo que
foi objeto de decisão do Plenário soberano da
Assembléia Nacional Constituinte.

Sr. Presidente, diz o art. 74, § 3', do Regimento
Interno:

"Da decisão da Presidência em questão
de ordem caberá, com apoiamento de, no
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mínimo, 35 (trinta e cinco) Constítuíntes, re
curso, sem efeito suspensivo, ao Plenário, ou
vida a Comissão de Organização dos Poderes
e Sistemas de Governo."

Ora, Sr. Presidente, estamos assistindo a um
atropelamento de decisão da Presidência desta
Comissão, o qual visa, em última instância, tumul
tuar os trabalhos e subverter a ordem, o que é
inadmissível nesta Comissão que tem uma gran
de responsabUidade perante a Assembléia Nacio
nal Constituinte.

Portanto, Sr. Presidente, endossando as pala
vras e as decisões de V. Ex", apelo a todos os
Constituintes que compõem esta Comissão que
respeitem a decisão da Presidência, não tulmu
tuem os trabalhos, para que possamos cumprir
os deveres que assumimos para com a sociedade
brasileira.

Era esta a nossa questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Muito grato a V. Ex'

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gas
toneRighi.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Inicio estas palavras dizendo que, se há alguém
por quem tenho apreço, amizade e pretendo me
conheça até na minha intimidade, é V. Ex', Sr.
Presidente.

Devo-lhe dizer, Sr. Presidente, se algumas coi
sas que V.Ex' disse se não me atingiram é porque
não eram reais. Não pratiquei nenhum ato de
violência aovotar. Simplesmente depositei o meu
voto,pedí ao funcionário...

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- V.Ex' não foi chamado, pois não era membro
da Comissão.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Estou com a questão de ordem. É preciso que
se esclareçam algumas preliminares. Fui chama
do em meu gabinete, disseram-me que era pre
ciso vir votar, porque os dois representantes do
PTB aqui não estavam, e havia necessidade de
número, inclusive. Vim célebre.e quando aqui
cheguei, pensei houvesse harmonização; não
imaginava que a disputa se estivesse travando
nesse teor, nem nesse nível, nem por que era.
Imaginei, também, que o apelo fosse de V. Ex'
para que alguém do PTB viesse votar. Veja V.
exf com a interpretação dada aos fatos foi, na
verdade um desdouro a mim, e não tive essa
intenção.

Quero dizer-lhe mais, Sr. Presidente: eu, como
Líder, tenho regimentalmente o Poder de indicar
o membro efetivo e o suplente e posso, também,
retirar a sugestão e indicar um novo integrante.
Pretendi que isso estivesse sendo fe,j,to apud aeta,
sem necessidade de petição escrita.

Sr. Presidente, os fatos estão superados. O
membro titular do PTB desta Comissão, o ilustre
Deputado José Egreja, está aqui presente, vai vo
tar e a verdade eleitoral é a que se estampará
nas umas.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Os
valdo Macedo.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, cumprimento V. Ex' pela deci
são de refazer a eleição. No entanto, sinto-me

na ob~ão, por amor à l1erdade, mesmo que
a questão esteja superada, se aqui não tivesse
comparecido o Titular do PTB, arguir suspeição
no direito do voto do Líderdo PTB.

Primeiro, o Regimento Intemo diz que cada
Constituinte pode ser Titular de uma Comissão
e Suplente em outra. Certamente o Deputado
Gastone Righi é membro de outra Comissão e
suplente de outra. Não poderia ficar em três, não
poderia mesmo substituir o seu liderado e votar,
como o fez.

Portanto, dada a clandestinidade com que S.
Ex' agiu, levando suspeição no seu direito de voto.
Para que S. Ex-votasse aqui, que houvesse certi
dão passada pela Secretaria da Assembléia Nacio
nal Constituinte, se S. Ex' é ou não membro de
outras Comissões, porque a sua palavra só não
bastaria mais.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Razão pela qual esta Presidência chamou...

O SR. CONSTITUINTEJORtiE VIANNA-Para
uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ào nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE JORGE VIANNA - Sr.
Presidente, gostaria também de ter, aqui, a indica
ção do Partido Comunista Brasileiro, apresentan
do o suplente que votou nesta sessão. Uma vez
que está escrito à mão a sua indicação, gostaria
de saber qual foi a Liderança do Partido Comu
nista Brasileiro, que fez a indicação do Suplente,...

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Há outros também, não é só o caso dele ...

O SR. CONSTITUINTE JORGE VIANNA 
Gostaria que V.Ex-respondesse, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Tanto é que solicitei ao PTB por várias vezes.

O SR. CONSTITUINTE JORGE VIANNA - Es
tamos aqui colocando contra o PTB. Assim, gos
taria que V. Ex' colocasse quem indicou à mão,
para votar nesta sessão, o Suplente do Partido
Comunista do Brasil, no lugar do Sr. Fernando
Santana. Quem fez a indicação?

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- O nobre Constituinte Augusto Carvalho está
na Liderança.

O SR. CONSTITUINTE JORGE VIANNA 
Não, Ex', a indicação está feita à mão. Desafio
a que esta Mesa mostre.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- A Uderança do meu partido e informo a V.
Ex' que está na Liderança,

O SR. CONSTITUINTEJORGE VIANNA - S0
licito que traga aqui, antes que V. Ex' permita
que vote; que o Partido Comunista Brasileiro traga
a indicação da suplência aqui, para podermos
ver.

O SR. CONSTITUINTE JORGE VIANNA - Sr.
Presidente, gostaríamos que nos informasse em
quantas Comissões e Subcomíssôes está inscrito
o Constituinte Augusto Carvalho?

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Está suspensa a sessão por alguns minutos,
a fim de que seja providenciado o documento.

(Suspensa às 17 horas e 35 minutos, a
reunião é reaberta às 18 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Está reaberta a reunião.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI 
Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Peço ao funcionário que coloque as cédulas
no gabinete indevassável e, se houver outra chapa,
solicito que os Srs, Constituintes a coloquem tarn
bémjunto com o funcionário, na mesma câmara.

Concedo a palavra à Sra. Constituinte Irma Pas
soni.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI 
Considero que, para o bom andamento dos traba
lhos, deve ser feita a leitura de todos os que têm
direito a voto, e quem são os suplentes que têm
direito a voto, depois.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Peço ao nobre Constituinte Victor Fontana rea
lize a leitura.

O SR. CONSTITUINTE VICTORFONTANA
Segundo a lista que nos foi fornecida pela Secre
taria: Rachid Saldanha Derzi, Benedicto Monteiro,
Cardoso Alves, Ivo Mainardi, José Viana, Oswaldo
üma Filho, Raquel Capiberibe, Rosa Prata, Santi
nho Furtado, Valter Pereira, Vicente Bago, do
PMDBjAlysson Paulinelli, Assis Canuto, Jonas Pi
nheiro, Edison Lobão, Victor Fontana, VirgílioGa
lassi, Amaury Müller, José Egreja, Irma PasS<llli,
Mauro Borges, Fernando Santana, Aldo Arantes.

Esta, a lista de efetivos que me foi fomecida.

O SR. PRESIDENTE - (Rachid Saldanha Der
zi) - Esta é a lista - vamos ver depois da cha
mada.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Cons
tituinte Augusto Carvalho.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Presto um esclarecimento à Presidência e aos
ilustres Colegas Constituintes, falando aqui pela
Liderança do Partido Comunista Brasileiro.

Estamos aqui fazendo um trabalho sério, pro
curando dar a nossa contribuição. No entanto,
fomos alvos de alguns comentários que estaría
mos participando de forma irregular desta" Co
missão.

Esclareço os nobres colegas Constituintes que,
desde o primeiro momento de instalação das Co
missões. fomos obrigados a denunciar, em plená
rio, uma omissão grave que estava ocorrendo,
vitimando os pequenos Partidos - PCB e Partido
Socialista Brasileiro - e, de plenário, tivemos a
autorização do Presidente Ulysses Guimarães pa
ra que o Regimento fosse cumprido no seu art
13, quando faculta aos Constituintes integrantes
das pequenas bancadas o direito de participar
das comissões para as quais tiveram a sua prefe
rência indicada pela Liderança do Partido.

Por isso, esclareço os Srs. e Sras. Constituintes
que o PCB tem como efetivo, na Comissão de
Sistematização, o Constituinte Roberto Freire,
que, por sua vez, é Suplente na Comissão da
Ordem Social. Para a Comissão da Ordem Social,
o efetivo indicado pelo PCB foi o Constituinte Au
gusto Carvalho, tendo como Suplente o Consti
tuinte Roberto Freire. Nesta Comissão que aqui
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se instala, o efetivo é o Constituinte Fernando
Santana, ficandocomo Suplente este Constituinte
que lhes fala.

Então, qualquer comentário, qualquer crítica,
qualquer alusão à participaçãoem outras Comis
sões fica de antemão negada, porque, inclusive,
só temos dois Constituintes distribuídos nessas
duas Comissões: sou Suplente do Constituinte
Fernando Santana nesta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- V. Ex", então, é Titular numa e Suplente so
mente nesta Comissão.Está feitoo esclarecimen
to.

O SR.CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Gostaria de desafiar, inclusive, a quem está
falando que temos participado em uma terceira
Comissão para falar isso aqui, de público.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Peço aos nobres Constituintes escrutinadores
façam a chamada.

Chamo a atenção dos Srs. Constituintes que
a cédula deve ficar dentro do envelope, porque
na sessão anterior havia alguma de fora, além
daquela do nobre LíderGastone Righi.

(Procede-se à chamada para votação.)

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Peço aos nobres Constituintes Edison Lobão
e Alysson Paulinelli verifiquem se estão certas as
cédulas. (Pausa.)

(Prossegue a votação.)

O SR.CONSTITUINTE VICTOR FONTANA
Sr. Presidente, votaram 23 Srs. Constituintes,
completando totalmente a relação que deveria
ser chamada.

O SR. PRESIDENTE (RachidSaldanha Derzi)
- Encerrada a votação. Vai-se proceder à apu
ração.

Há dois escrutinadores. Se V. Ex"s quiserem
podem designar fiscais. (Pausa.)Estão exercendo
as funções de fiscais os Constituintes IrmaPassoni
e Vicente Bogo.

(Procede-se à apuração.)

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Foram eleitos:para Presidente Edison Lobão,
com 12 votos; Primeiro-Vice-Presidente, Rachid
Saldanha Derzi, com 11 votos;Segundo-Vice-Pre
sidente, Fernando Santana, com 15 votos.

Declaro eleitos: para Presidente, o Sr. Edison
Lobão; Primeiro-Vice-Presidente, Rachid Salda
nha Derzi; Segundo-Vice-Presidente, Fernando
Santana, e os declaro empossados. (Palmas.)

Peço ao Sr. PresidenteEdison Lobãoque assu
ma a Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Srs.
Constituintes, assumo a Presidênciadesta impor
tante Comissão, por si mesma polêmica, com
espírito aberto a todas as sugestões que o Pais
pretenda oferecer no curso dos trabalhos.

Desde logo, agradeço a colaboração do Consti
tuinte RachidSaldanha Derzi, que até aqui presi
diu,com exaçãoe com competência,os trabalhos
iniciais desta Comissão,assim como aos Colegas
Constituintes que o assessoraram. Tenho uma
palavrade respeitoe de apreço ao DeputadoAlys
son Paulinelli, assim como aos seus companhei
ros que travaram esta disputa com a chapa pro
posta pelas Lideranças.

Devo reconhecer que este resultado escasso
a meu favor demonstra o grau de divisão da Co
missão. Penso que os que votaram contra mim
o fizeram, em boa parte, por minha própria culpa;
os demais, naturalmente, devemos debitar ao fu
turo Relatorda Comissão. Essas posições foram
claramente manifestadas no curso do encami
nhamento da votação.

Aos que me apoiaram, dentro do acordo de
Lideranças, manifesto,aqui, minha gratidão pro
funda.

Neste instante, indico, de acordo com as mi
nhas prerrogativas regimentais e na forma do
acordo de Lideranças, o Constituinte Oswaldoli
ma Filho para o cargo de Relator desta Subco
missão, a quem convido para compor a Mesa.
(Muito bem! Palmas.)

Neste instante, passo a palavra ao Relator,
Constituinte OswaldoLimaFilho, que deseja diri
gir-se aos Constituintes Membros desta Subco
missão.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho)- Sr.
Presidente Edison Lobão, meus companheiros,
companheiras da Subcomissão da Política Agrí
cola e Fundiáriae ReformaAgrária.

Em primeiro lugar, aplaudo a maioria da Co
missão que acaba de eleger, em cumprimento
ao acordo entre as Líderanças da Casa, o nobre
Constituinte Edison Lobãopara presidiros nossos
trabalhos. Com a sua experiência parlamentar,
S. Ex" será, sem dúvida, um condutor sereno,
democrático.Nosso antigocompanheiro no Con
gresso Nacional, podemos ter segurança dessa
sua atuação.

De minha parte, o que tenho a dizer é pouco.
APenas que serei fiel aos compromissos, inicial
mente, do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro, a que pertenço, que são o de postular
uma mudança na estrutura agrária do Pais, pois,
sem dúvida, esté é um Paisque tem a mais deplo
rável concentração de propriedade territorial no
mundo de hoje, num País desta extensão. Não
podemos aqui falarsem lembrar cerca de 30 mi
lhões de trabalhadores rurais sem terra, vivendo
em pobreza absoluta, que devem ser o objeto
de nossa atenção especial. Por igual, devemos
ter em mente a necessidade de fazer compatível
essa reformacom a atividade produtivade alimen
tos e de produtos exportáveis de uma agricultura
modemajá instaladano País,com grande produti
vidade.De resto, o que faremos, o ilustreConsti
tuinte Edison Lobão e o Relator - agradeço a
confiançaque S. Ex" me deposita no cumprimen
to do acordo estabelecido - será promover a
votação e apreciação das sugestões que chega
rem a esta Comissão,vindas dos Srs. Constituin
tes, dos Membros da Comissão, de outros Parla
mentares, e até aquelas sugestões extraparlamen
tares vindas da sociedade civil que o Regimento
contempla. Portanto, o que daqui resultar será
a vontade majoritária da Comissão.

Com estas palavras,agradeço aos companhei
ros que manifestaram a sua confiançano acordo
estabelecido pelo Líder Mário Covas, pelo Líder
José Lourenço e pelos demais Líderes, pelo Par
tido DemocráticoTrabalhista,pelo PartidoComu
nista Brasileiro, pelo PartidoComunistado Brasil,
pelo PT e todos os Partidos que se uniram para
fazer possível a votação democrática da futura
Constituinte. (Muito bem! Palmas.)

Sr. Presidente, se V. Ex" me permite, registro,
ainda, como o fIZ na Comissão da Ordem Econô
mica, o meu apoio, o meu aplauso pessoal, e
creio que da Comissão,à maneira altamente de
mocrática, ao acerto, à tolerânciacom que presi
diram a nossa sessão de instalação o Sr. Consti
tuinte RachidSaldanha Derzi e os escrutinadores
AmauryMuIler e Victor Fontana

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Srs.
Constituintes, estabelece o art. 15 do Regimento,
em seu parágrafo único:

As Comissões e Subcomissões, além das
atribuiçõesprevistasneste Regimento, elabo
rarão as Normas Gerais e as Díposíções
Transitórias e Finais, relativas à temática de
suas competências, cabendo à Comissãode
Sistematização, além de compatibilizá-Ias, a
elaboração do preâmbulo.

Em cumprimento a este dispositivo, o Consti
tuinte José Lins, Presidente da Comissão da Or
dem Econômica, da qual esta Subscomissão faz
parte, convocou as três Subcomissões para uma
reunião qumta-feíra, depois de amanhã, às 9 ho
ras, na Sala da Comissão de Economia do Sena
do, quando, então, votaremos as normas que re
gerão, subsidiariamente com o Regimento inter
no, o funcionamento desta Subcomissão.

Convido, portanto, os companheiros para essa
reunião,quinta-feira.

O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRA 
Sr. Presidente,peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Pois
não.

O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRA
Solicito a V. Ex" me informe se é para votar o
Regimentoda Comissão ou se, nesta reuniãovai
ser distribuído o anteprojeto para apreciação e
discussão do projeto definitivo.

O SR. PRESIDENTE (Eclison Lobão) - Esta
reunião examinará um esboço que já está elabo
rado, segundo me informa o ConstituinteJosé
Lins,e cada um dos Membrosda Comissão deve
rá fazer as suas sugestões. Na medida em que
pudermos chegar a um entendimento, naquele
mesmo dia votaremos as normas, senão será
marcada outra reunião.

O SR. CONSmUlNTE VICTOR FONTANA
Sr. Presidente,peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavraV. Ex"

O SR. CONSmUlNTE VICTOR FONTANA
Seria, então, na quinta-feira, às 9 horas.

O SR.PRESIDENTE (EdisonLobão)- Nasala
da Comissão de Economia do Senado.

O SR. VICTOR FONTANA - Amanhã, nossa
Comissão não tem nenhuma tarefa.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Não
tem nenhuma tarefa, porque necessita dessas
normas para funcionarpor inteiro.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FONTANA
Obrigado a V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Está
encerrada a reunião.

(Encerra-se a reunião às 18 horas e 45
minutos.)
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ATADA2' REUNIÃC

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas e
vinte minutos, em sala do Anexo Il do Senado
Federal, reuniu-se a Subcomissão da PolíticaAgrí
cola e Fundiária e da Reforma Agrária,sob a Presi
dência do Senhor Constituinte Edison Lobão,
com a presença dos seguintes Constituintes: Os
valdo Uma Filho, Aldo Arantes, Fernando Santa
na, Vlrgilio Galassi,Alysson Paulinelli, AmaU1Y Mü
ller,Rosa Prata, Jonas Pinheiro, Jorge Viar.na, Ivo
Mainardi,VicenteBego, Assis Canuto, ValterPerei
ra, Antero de Barros, Osvaldo Almeida, RuyNedel,
José Mendonça de Morais e Mauro Campos. Ha
vendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou iniciados os trabalhos e pediu a mim,
Mauro Lopes de Sá, Secretário, que fizesse a leitu
ra da Ata da reunião anterior, que foi aprovada
por unanimidade. Aseguir, deu-se início ao Expe
diente, que constou da leitura das sugestões enca
minhadas à Subcomissão contendo matéria
constitucional. Na oportunidade usaram da pala
vra os Senhores Constituintes: Fernando Santana,
Osvaldo Uma Filho, Edison Lobão, Jonas Pinhei
ro, AldoArantes, Assis Canuto,lvo Mainardi,Jorge
Vianna, Amaury Müller, Virgilio Galassi, Antero de
Barros, José Mendonça de Morais,Osvaldo Almei
da, ValterPereira, Rosa Prata e Alysson Paulinelli,
que apresentaram sugestões para os trabalhos
da Subcomissão e indicaram nomes de autori
dades e entidades para serem ouvidas em Plená
rio. Na forma das sugestões apresentadas pelos
Senhores Membros da Subcomissão, propôs o
Relator, Constituinte Osvaldo Uma Filho, serem
ouvidos os representantes dos órgãos e entidades
seguintes: ABRA (Associação Brasileira de Refor
ma Agrária), I!'ICRA (Instituto Nacional de Coloni
zação e Reforma Agrária), FAEMG (Federação
da Agricultura do Estado de Minas Gerais), EM
BRATER (Empresa Brasileira de Assistência Téc
nica e Extensão Rural) e EMBRAPA (Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária). O inteiro
teor dos debates será publicado, após a tradução
das notas taquigráficas e o competente registro
datilográfico, no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte. Nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente deu por encerrados os trabalhos,
às 12:25 horas, convocando os Senhores Consti
tuintes para a próxima reunião a ser realizada no
dia 15 de abril, às 9:00 horas, para a continuação
dos debates da matéria constitucional. E, para
constar, eu, Mauro Lopes de Sá, Secretário, lavrei
a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente. - Consti
tuinte Rachid Saldanha Derzi, Presidente em
exercício.

COMISSÃO DA
ORDEM SOCIAL

VII-A Subcomissão dos Direitos
dos Trabalhadores e
Servidores Públicos

ATADA l'
REUNIÃO (INSTAlAÇÃO)

Aos sete dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezesseis horas,

em sala do Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se
a Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores
e Servidores Públicos, sob a presidência eventual
do Senhor Constituinte Carlos Cotta, com a pre
sença dos seguintes Constituintes: Titulares: Célio
de Castro, Domingos Leonelli, Francisco Kuster,
Geraldo Campos, Júlio Costamilan, Mansueto de
Lavor, Mário Lima, Ronan Tito, Teotônio Vilela
Filho, Osmar Leitão, Dionísio Dal Prá,Stélio Dias,
Osvaldo Bender, Juarez Antunes, Paulo Paim, Ed
milson Valetim e Augusto Carvalho; e Suplentes:
Ademir Andrade, Raquel Capiberibe e Jalles Fon
toura. Havendo número regimental, o Senhor Pre
sidente declarou instalada a Subcomissão e escla
receu que iria proceder à eleição do presidente
e dos vice-presidentes, convidando, nos termos
regimentais, os Senhores Constituintes Célio de
Castro e Teotônio Vilela Filho para funcionarem
como escrutinadores. O Senhor Domingos Leo
nelli solicita a palavra para sugerir a candidatura
do Constituinte Mansueto de Lavor para a Presi
dência e requerer à Mesa a suspensão dos traba
lhos por quinze minutos a flm de que se chegue
a um consenso entre as representações partidá
rias. A Presidência .defere o pedido. Decorrido o
prazo de quinze minutos, o Sr. Carlos Cotta, Presi
dente eventual, reabre os trabalhos da Subco
missão. O Sr. Constituinte Antonio Perosa, vice
líder do PMDB na Constituinte solicita a palavra
para comunicar, em nome do líder do PMDBna
Constituinte, Senador Mário Covas, que os candi
datos confirmados pelo acordo interpartidário
eram os Srs. Geraldo Campos, para Presidente,
Osmar Leitão,para 1°-Vice-Presidentee Edmilson
Valentim, para 20-Vice-Presidente. O Sr. Consti
tuinte Mansueto de Lavor faz uso da palavra e
conãrrna a sua candidatura à presidência da Sub
comissão. O Constituinte Stélio Dias faz uso da
palavra, a fim de solicitar esclarecimentos sobre
a definição dos candidatos. Confirmadas as candi
daturas dos Srs. Geraldo Campos e Mansueto
de Lavor, para Presidente, Osmar Leitão e Edmil
son Valentim, para primeiro e segundo-vice-pre
sidentes, respectivamente, o Sr. Carlos Cotta, pre
reío ao processo de votação. Realizada a eleição
, e verificando-se a coincidência do número de
sobrecartas com o de votantes, apurou-se o se
guinte resultado: para Presidente, Constituinte Ge
raldo Campos, 12 (doze) votos; Constituinte Man
sueto de Lavor, 8 (oito) votos. Para 19 Vice-Pre
sidente, constituinte Osmar Leitão, 18 (dezoito)
votos; em branco, 2 (dois) votos. Para 2°Vice-Pre
sidente, Constituinte Edmilson Valentim, 19 (de
zenove) votos; em branco 1 (um) voto. Foram
proclamados eleitos Presidentes, 1°-vice-presi
dente e 2°-vice-presidente os senhores Constituin
tes Geraldo Campos, Osmar Leitão e Edmílson
Valentim, respectivamente. Assumindo a Presi
dência, o Constituinte Geraldo Campos agrade
ceu em seu nome e dos Constituintes Osmar
Leitão e Edmilson Valentim a honra com que
foram distinguidos. Em seguida, designou o
Constituinte Mário Uma para relator. Em breve
discurso, o Sr. Mário Uma agradece a sua indica
ção para relator da Subcomissão e chama a aten
ção para a grande responsabilidade em que todos
estão empenhados, ressaltando que a grande me
ta do povo brasileiro é fazer esta Constituição,
e que devemos deixar o radicalismo, usar de bom
senso e moderação, nesta passagem do regime
autoritário para o democrático. O Sr. Ronan Tito

usa da palavra para saudar os Constituintes elei
tos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente deu por encerrados os trabalhos, às dezoito
horas, cujo teor será publicado, na íntegra, no
Diário da Assembléia Nacional Constituinte,
convocando os Senhores Constituintes para a
próxima reunião a ser realizada dia nove de abril,
às nove horas e trinta minutos, com a seguinte
pauta: debate de matéria constitucional. E, para
constar, eu, VeraLúcia Lacerda Nunes, Secretária,
lavrei a presente Ata, que, depois de lida e apro
vada, será assinada pejo Presidente.

ATADA2'
REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Aos nove dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às nove horas e trinta
minutos, em sala do Anexo 11 do Senado Federal,
reuniu-se a Subcomissão dos Direitos dos Traba
lhadores e Servidores Públicos, sob a presidência
do Senhor Constituinte Geraldo Campos, com
a presença dos Senhores Constituntes: TITULA
RES: Carlos Cotta, Mendes Botelho, Edmilson Va
lentim, Wilma Maia, Dionísio Dal Prá, Ronan Tito,
Stélio Dias, Francisco Küster, Osvaldo Bender,
Osmar Leitão,Augusto Carvalho,Juarez Antunes,
Júlio Costamilan, Max Rosenmann, Mário Uma,
Paulo Paim e Domingos Leonelli;e SUPLENTES:
Siqueira Campos e Koyu lha. Havendo número
regimental, o Sr. Presidente dá inícioaos trabalhos
e solicita a leitura da ata sucinta da reunião ante
rior. Terminada a leitura da ata, passa-se à sua
apreciação e votação; tendo sido aprovada. A Sr'
Wilma Maia usa da palavra para comunicar a sua
participação como membro titular desta Subco
missão conforme oficio enviado à presidência pe
la liderança do Partido Democrático Social. Dan
do prosseguimento à reunião, e não tendo sido
encaminhado a esta Subcomissão nenhuma ma
téria constitucional a ser discutida, a presidência
conduz a reunião no sentido de que sejam suge
ridas e discutidas pelos constituintes propostas
sobre a organização dos trabalhos, elaboração
de calendário e cumprimento de prazos previstos
pelo Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte. Fizeram uso da palavra, no sentido
de apresentar sugestões e dlscutíro assunto, os
Srs. Constituintes: Stélio Dias, Max Rosenmann,
Mendes Botelho, Osvaldo Bender, Francisco Küs
ter, Ronan Tito, Mário Uma, Augusto Carvalho,
Dionísio Dal Prá, Wilma Maia,Edmilson Valentim,
Paulo Paim, Juarez Antunes e Domingos Leonelíí,
Dentre as sugestões apresentadas, foi aprovado
em plenário o seguinte: 1°- As reuniões ordiná
rias deverão ser realizadas de segunda a quinta
feira, sendo que, as reuniões de terças a quintas
feiras, terão início às nove horas e término às
doze horas; as reuniões das segundas-feiras serão
realizadas à noite, com início às vinte e uma horas
e término às vinte e quatro horas. 2°- As audiên
cias públicas oficiais devem ser realizadas, prefe
rencialmente em reuniões noturnas. 3°- Foi de
legado ao Presidente desta Subcomissão o direito
de defender, em nome de seus membros, junto
à instãncia maior da Assembléia Nacional Consti
tuinte o pleito de que o prazo para apresentação
de propostas perante a Mesa e/ou Comissões seja
dilatado, sem prejuízo dos demais prazos. 4° 
Foram adiados 05 trabalhos durante a Semana
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Santa,dias 13, 14 e 15 do corrente,ficandotrans
feridos para reuniõesnoturnas,a serem realizadas
nos dias 21, 22 e 23 do corrente, sem prejuízo
das reuniõesordinárias desses dias. Votaram con
tra esta proposta os Srs. Constituintes Augusto
Carvalho, Osvaldo Bender, Wilma Maia, Paulo
Paim e Juarez Antunes. Nada mais havendo a
tratar,o Senhor Presidentedeu por encerrado os
trabalhos, às onzehoras e quarenta e cincominu
tos,cujoteor será publicado, na íntegra,noDiário
dQ Assembléia Nadonal Constituinte, convo
cando os Senhores Constituintes para a próxima
reunião a Ser realizada dia vinte e um de abril,
às nove horas, com a seguinte pauta: Debate de
matéria constitucional. E, para constar, eu, Vera
Lúcia LacerdaNunes,Secretária, lavrei a presente
ata que, depois de lidae aprovada, será assinada
pelo PresidenteConstituinte Geraldo Campos.

ATA DA 3'
REUNIÃO (REGISTRO)

Aos vinte e um dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às vinte e
uma horas, na sala de reunião da Subcomissão,
Ala Senador Alexandre Costa, Senado Federal,
reuniu-seinformalmente, a Subcomissão dos Di
reitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos,
com apresença dosseguintes Senadores Consti
tuintes: PauloPaim,Max Rosenmann, StélioDias,
M6rio Uma, RonanTito, GeraldoCampos,Carlos
Cotta,AugustoCarvalho, Wilma Maia e Julio Cos
tamilan. Não havendo número regimental para
a abertura dos trabalhos, o Senhor Presidenteda
Subcomissão, Constituinte Geraldo Campos, faz
exposição aos presentes das providências já t0
madas pelaMesanosentidode convocare comu
nicar representantes de Entidades de Classe, a
fim de comparecereme enviarem subsídiosà ela
boração dos trabalhos da Subcomissão. Define
também com os presentes, a relação das entida
des de classe a serem ouvidasnas próximas reu
niões públicas oficiais, ficando para a próxima
rel\niáo ordináriaa definição do calendáriocom
relação a fIXação de datas que deverá ser cum
prido e início de discussão de matéria constitu
cional. Persistindo a falta de quorum, o Senhor
Presidente, Constituinte Geraldo Campos, convo
ca reunião EI realizar-se no próximo día vinte e
doisdo corrente, &5 novehoras,Nadamaishaven
do a tratar, encerra-sea presente reuniãoinformal
M vintee três horas e quarenta e cinco minutos
e, para constar, e~, Vera Lúcia Ulcerda Nunes,
Secretárla, lavrei o presente registro. - Consti
tuinteGeraldoCampos.

SUBCOMISSÃO DESAáDE,
SEqURIDADE E

DO MEIOAMBIENTE

ATA DA l' REUNIÃO (INSTAlAÇÃO)
DA SUBCOMISSÃO DE SAÚDE,

SEGURIDADE E DOMEIO AMBIENTE,
REAUZADA DIA 7 DE,A.BRIL DE 1987

I'oos sete dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezesseis poras,
em sak\ do Anexo lido Senado Federal, reuniu-se
a Subcomissão de Saúde, Seguric:l&de e do Meio

Ambiente, sob a Presidência eventual do Senhor
Constituinte Raimundo Rezende, com a presença
dos seguintes Constituintes: Adylson Motta, Ala
ricoAbib,CarlosMosconi, EduardoJorge, Eduar
do Moreira, Fábio Feldmann, Floríceno Paixão,
FranciscoRollemberg, GeraldoAlckmin,Joaquim
Sucena, Jorge Uequed, José Elias Murad, Júlio
Campos, Maria de LourdesAbadia, Oswaldo Al
meida, Raimundo Bezerra, RobertoVital e Almir
Gabriel. Havendo número regimental o Senhor
Presidente declarou instalada a Subcomissão e
esclareceu que iria proceder à eleição do Presi
dente e dos Vice-Presidentes, convidando, nos ter
mos regimentais, os Senhores Constituintes Jor
ge üequed e Eduardo Jorge para funcionarem
como escrutínadores, Realizada a eleição, e verifi
cando-se a coincidência do número de sobre
cartas com o de votantes, apurou-se o seguinte
resultado; para Presidente, Constituinte José Elias
Murad 14 votos;em branco 2 votos;para l?-Vice
Presidente, Constituinte Fábio Feldmann 13 vo
tos; em branco 3 votos; para 2?-Vice-Presidente,
Constituinte Maria de Lourdes Abadia 13 votos;
em branco 3 votos. Foram proclamados eleitos
Presidente, 1?-Vice-Presidente e 29-Vice-Presiden

te os Senhores Constituintes José Elias Muréld,
Fábio Feldmann e Maria de LourdesAbadia, res
pectivamente. Assumindo a Presidência, o Senhor
Constituinte José EliasMurad agradeceu em seu
nome e elosConstituintes FábioFeldmanne Maria
de LourdesAbadia a honra com que foramdistin
guidos.Prosseguindo, o Senhor Presidenteconvi
dou 05 Vice-Presidentes eleitos para integrarem
a mesa. Em seguida, designou o Senhor Consti
tuinteCarlos Mosconi para relatara matéria.Dan
do continuidade aos trabalhos,a Presidência con
cedeu a palavra aos seguintesConstituintes: Jorge
Uequed, Adylson Motta, Eduardo Jorge e Carlos
Mosconi, para que discutissem, entre outros as
suntos, a questão dos prazos e horário das reu
niões da Subcomissão.A seguir,o Senhor Presi
dente convidou todos os Senhores Constituintes
presentes para próxima reunião, dia 8 de abril,
às 9 horas e 30 minutos,para discutirem a forma
como serãodesenvolvidos os trabalhosdaSubco
missão. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião, às 16
horas e 5:; minutos,cujo teor será publicado, na
íntegra, no Diário da Assembléia Nacional Consti
tuinte.E, para constar, eu JI1arceJino dos Santos
Camello, SecretárioAdjunto, lavrei a presenteAta
que depoisde lidae aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente. - Constituinte José J:lias
Mul'lld, Presidente.

ANEXO ÀATADt\ Ir REUNIÃO (INSTA
LAÇÃO) DA S(fBCOMlSsAO DE SA.áDE,
SEQ(fRIDADE E DO MEIO AMBIENTE,
REAIJZADA EM 7 DE ABRIL DE 1987, ÀS
16HORAS, Ú"ITEORA DOAPANHAMENTO
TAOOIORÁF/Co, COM PaBUC,4ÇÃO DEVI
DAMENTE AUTORIZADA PELOSENHOR
PRESIDENTE Dt\ SUBCOMISSÃO, CONS
TlT(fINTEJOSÉELIAS MlJRAD.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Estãopresentes12Srs.Constituintes. Declaro ins
talada a Subcomissão da Saúde, Seguridade e
do Meio Ambiente.

Apresente reuniãodestina-seà eleiçãodoPre
sidente e Vice-Presidentes desta Subcomisslio.

Convido os Srs. Constituintes Jorge Ilequad
e EduardoJorge, para funcionarem Gomo escrutí
nadores, (Pausa)

Tenho a satisfação de convidaro Sr. Consti
tuinte Edme Tavares para nos honrar com sua
presença à Mesa.

Vai-se proceder à chamada nominal dos Srs.
Constituintes integrantesdaSubcomissão.S.Ex",
à medidaque foremchamados, depositarãoseus
votos na uma.

(Procede-se à votação.)

Hámais algum Constituinte que ainda não vo
tou?

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO VITAL
Sr.Presidente, gostariade saber se Suplentepode
votar? Não estão presentes todos os titulares e
eu me ínscreví,

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Convoco o Sr.Constituinte RobertoVital, parama
nifestar o seu voto. (Pausa.)

Declaroencerrada a votação.Os Srs.escrutina
dores irão proceder à apuração. (Pausa.)

(Procede-se à apuraçao.)

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Terminada a apuração, tivemos o seguinte re
sultdo;

Para Presidente desta Subcomissão, Consti
tuinteJosé EliasMurad, com quatorzevotos; dois
votos em branco; para Vice-Presidente, Consti
tuinteFábio Feldman,com trezevotos;três votos
em branco; para 29 Vice-Presidente, Constituinte
Maria de Lourdes Abadia, com treze votos; três
votos em branco.

Proclamo eleitos o Presidente, o 1?-Vice-Pre
sidentee o 20 Vice-Presielente destaSubcomissão,
respectivamente, os Srs. Constituintes José Elias
Murad, Fábio Feldman e a Sr' Constituinte Maria
de LourdesAbadia. (Palmas.)

Convido o Sr.Presidente eleito, Constituinte Jo
sé Elias Murad, para assumir a presidência dos
trabalhos. (pé\usa.)

O SR.PRESIDENTE (José EliasMurad) - No
bre Constituinte Presidente da Comissão da Or
dem Social, meus caros colegas Constituintes,
em primeirolugar tenho a satisfaçãode convidar
o l°-Vice-Presidente e a 2'-Vice-Presidente a to
marem assento à mesa. (Pausa.)

Meus caros amigos, antes de mais nada os
meus sinceros agradecimentos pela confiança
que demonstraram escolhendo o nosso nome
para a Presidência desta Subcomissão.

Trabalhando há mais de 35 anos na área da
saúde, tanto em Farmácia quanto na Medicina,
na Quimica, nós, com modéstia, com simplici
dade, com humildade, pleiteamosa Presidência
desta Subcomíasão e também com muitalealda
de,em relaçãoa outroscolegascom quem troca
mos idéias, 1'00 longo de minha vida tenho tido
váriassatisfaçõese váriosmotivospara Elgradecer
a Deuspelo muito que me tem dado.Aqui, neste
momento, acho que é também um instante de
agradecimento.

Não sei se vamos conseguir realizar aqueles
objetivos todos que temos em mente. Considero
esta, talvez por ser da área de saúde, uma das
subcomissões das mais importantes. Todas elas
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são importantes mas sem dúvida, no Brasil atual,
com tantos problemas na área de saúde, esta
é, talvez, uma das subcomissões mais importan
tes, dentre aquelas que compõem a nossa Consti
tuinte. E vejo com satisfação o meu nome homo
logado para a sua presidência.

Não quero me alongar. Costumo dizer, e até
repeti isso outro dia em plenário, que um discurso
para ser agradável deve ser assim como o vestido
da mulher moderna, curto, para despertar o inte
resse, e suficientemente longo, para cobrir o as
sunto.

Evidentemente, em homenagem a nossa Vice
Presidente, não vamos fazer nenhuma minissaia
nêm sequer um vestido longo de baile, nestas
nossas palavras de agradecimento pela escolha
e pela confiança que todos demonstraram.

É também meu dever, neste instante, indicar
o Relator da Subcomissão. Tenho a satisfação
de indicar o nosso colega Constituinte Carlos
Mosconi Relator da Subcomissão de Saúde, Se
guridade e do Meio Ambiente. (Palrnas.)

Não quero me alongar mais, nem tomar o pre
cioso tempo de todos os campanheiros aqui pre
sentes. Queria finalizar minhas palavras dizendo
a todos os colegas que compõem esta Subco
missão, lembrando a figura que tenho até repe
tido, principalmente quando presido formatura na
área de Medicina e de Farmácia. É uma compa
ração que acho muito importante e muito adequa
da a esta Subcomissão. Há um tempo atrás um
amigo nosso, preocupado com o tipo de soeíe
dade em que vivemos, esta sociedade tecnocrá
tica,umasociedade de desperdício, que dá tanto
wIor aos bens materiais, esquecendo-se muitas
vezes das qualidades humanas, fazia, então, uma
comparação, dizendo o seguinte: nos dias atuais,
devido a esse valor enorme que damos aos bens
materiais, às máquinas, à tecnocracia, o individuo,
porexemplo, se vai comprar um relógio de pulse
ria, e observa inscrito no relógio made in 5wit·
Z8'1and, feito na Suíça, ele logo pensa: "Esse
deve ser um bom relógio, com a extraordinária
tecnologia suíça, que todos conhecemos." Pensa
logo em adquirir aquela máquina. Se ele vai com
prar um rádiotransistor, e verifica que está escrito
.....ein Japan, feito no Japão, raciocina da mes
ma maneira, pela técnica formidável dos transis
tores dos japoneses. Se ele vai comprar um televi
sor e observa escrito Made in Gennany, feito
na Alemanha, logo se lembra da extraordinária
técnica audiovisual dos alemães, e assim por dian
te. O meu amigo terminava essa observação com
uma frase, com a qual quero aqui também termi
nar, porque no meu entender deve ser o principal
ponto de uma Subcomissão de Saúde da Consti
tuinte. Ao observarmos a face dos nosso seme
lhantes, principalmente os mais humildes, todos
nós vejamos escrito Made by God, "feito por
Deus." Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Sr. Presidente, antes de V.Ex' encerrar a reunião,
faço questão de lembrar que, por várias vezes
sucessivas V. Ex' fez referência à denominação
da Comissão - ela se denomina Comissão de
Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente. Apesar
da colocação de saúde em primeiro lugar, não
indica nem preferência, nem valoração, apenas
a obrigação de colocar uma e outra no segui
mento da linha horizontal. Por isso, quero lembrar

a denominação desta Comissão de Seguridade,
Saúde e do Meio Ambiente ou de Meio Ambiente,
Seguridade e Saúde, para facilitar V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) _
Agradeço a sua oportuna observação e peço des
culpas pelo engano cometido. É mais que opor
tuna a observação, quanto mais não há prioridade
em nenhum dos itens que compõem a Subco
missão. Entendo que a questão da saúde implica
tudo isso. Meio ambiente é fundamental para a
saúde e ~ seguridade também, como a segurança
no trabalho. Trata-se de uma observação opor
tuna. Agradeço e me penitencio do lapso come
tido.

O SR. CONSmUINTE ADYLSONMOlTA
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Pois
não.!

O SR. CONSmUlNTE ADYLSON MOlTA
Apenas quero fazer uma ponderação, Sr. Presi
dente, que já levei ao Plenário da Assembléia Na
cional Constituinte, quero ratJficá-laaqui, fazendo
um apelo a V. Ex" para que não convoque mais
reuniões durante a hora do funcionamento da
Assembléia Nacional Constituinte, até por que fere
o Regimento Interno. Não cabe questionar aqui
quem convocou erradamente, se a Mesa permitiu
ou se a Comissão convocou. Agora, V. Ex"pode
contar comigo de manhã, de noite, sábado, do
mingo, feriado, o dia que precisar, menos durante
o expediente da Assembléia Nacional Constituin
te.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) _
Acho sua observação muito oportuna e, como
V. Ex"disse muito bem, ela é regimental. Vamos
obedecer rigorosamente ao Regimento.

O Sr. Secretário está esclarecendo que, oficial
mente, as reuniões estão marcadas para 9:30 ho
ras e, se for necessário, uma reunião extraordi
nária depois das 18 horas.

O SR. CONSmUINTE EDUARDOJORGE 
Sr. Presidente, gostaria de dirigirà Mesa uma inda
gação com relação aos nossos trabalhos.

Instalada a Mesa com o Presidente, Vice-Pre
sidentes e Relator, começa a Subcomissão a fun
cionar com regularidade e contar o prazo de 45
dias, que, por sinal, é exíguo, para analisar três
questões tão amplas e importantes como são saú-
de, seguridade e meio ambiente. •

Haverá mais algum tipo de protelação no nosso
tempo? Essa, a questão que deve valer para outras
Subcomissões. Começam a ser contados os qua
renta e cinco dias a partir de hoje? Se isso aconte
cer, haverá reuniões, efetivamente, já a partir de
amanhã?

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - De
acordo com o cronograma que recebemos, envia
do pelo Presidente da Constituinte, Deputado
(.lJysses Guimarães, começa a contar a partir da
eleição. Se a eleição foihoje, começamos a contar
a partir de hoje. Aliás, deveríamos até ter come
çado a contar desde quinta-feira passada, mas
houve essa protelação. Creio que estamos con
tando.

Sou de opinião que devemos realizar nossa pri
meira reunião amanhã às 9:30hs.

o SR. CONSmUINTE EDUARDOJORGE
Sr. Presidente, eu também concordo em que de
vamos realizar essa reunião já amanhã. A minha
preocupação é com a Semana Santa. Se nos qua
renta e cinco dias for contado esses vários dias
da Semana Santa, acho que haverá um grande
prejuízo para a Comissão. A minha sugestão é
no sentido de que entrássemos em contato com
o Presidente da Comissão, para que esses dias
da Semana Santa não fossem contados dentro
do prazo de quarenta e cinco dias.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - A
sua sugestão é muito importante.

Consulto se alguém quer se manifestar ainda
e se todos estão de acordo sobre a consulta.

O SR. CONSTITUINTECARLOSMOSCONl
Sr. Presidente, quero agradecer a V. Ex' a minha
indicação como Relator desta Subcomissão e
também agradecer o apoio dos nossos compa
nheiros Constituintes que a compõem.

Gostaria de ressaltar também o meu agradeci
mento especial ao meu nobre colega Constituinte
Jorge Uequed, que se houve com muita elegância
e com muita determinação durante esse episódio.

A minha primeira colocação também diz res
peito a essa questão de prazo. Entendo que temos
um tempo muito exíguo. O nobre Constituinte
Eduardo Jorge se referiu a quarenta e cinco dias,
mas parece que o relatório da Subcomissão tem
que estar pronto em trinta dias, o que é portanto
um tempo extremamente curto. Portanto, basea
do nisso, acho que devemos começar os nossos
trabalhos imediatamente, amanhã, se possível.
Sobre a questão da Semana Santa, devemos re
solvê-la logo. Ou esta sugestão é aceita ou devere
mos ter reuniões ordinárias mesmo durante a Se
mana Santa. Do contrário não teremos tempo
hábil de maneira alguma para apresentar o relató
rio no prazo de trinta dias.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concordamos com as observações feitas pelo
Constituinte Carlos Mosconi.

Convoco os Srs. Constituintes para uma reu
nião da Subcomissão, a realizar-se dia 8 de abril,
de 1987, às 9 horas e 30 minutos.

Alguém mais deseja fazer uso da palavra?

O SR. CONSmUINTE CARLOSMOSCONI-
Todas as reuniões serão feitas nesta sala?

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) -Sim.

Continua franqueada a palavra.

O SR. CONSmUlNTE CARLOSMOSCONI
Só gostaria de lembrar ao Presidente que isto
não vai impedir que realizemos a nossa reunião
amanhã, mas temos este fato que significa uma
dificuldade e não um impedimento: é que ama
nhã, às 9 horas, estaremos votando o Relator da
Comissão de Sistematização, do PMDB.

Se for transferida para a tarde, ou de manhã,
acredito que isto não signifique, necessariamente,
precisemos adiar a reunião.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Creio que o nosso prazo é tão exíguo, como V.
Ex"s mesmo salientaram que precisamos come
çar a trabalhar.
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Os que tiverem de acordo com esta convo
cação, queiram permanecer como se encontram.
(Pausa.)

Aprovada.
Continua franqueada a palavra. (Pausa.)

Não havendo nada mais a tratar, agradeço mais
uma vezo apoio e a confiança e dou por encerrada
a reunião.

(Levanta-se a reunião às 16 horas e 45
minutos).

Subcomissão dos Negros,
Populações Indígenas,

Pessoas Deficientes
e Minorias.

ATADA1° REUNIÂO (INSTAlAÇÃO)

Aos sete dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezesseis horas,
em sala do Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se
a Subcomissão dos Negros, Populações Indíge
nas, Pessoas Deficientes e Minorias, sob a Presi
dência eventual do Senhor Constituinte Nelson
Seixas, com a presença dos seguintes Constituin
tes: Benedita da Silva,Edivaldo Motta,HélioCosta,
Ivo Lech, José Carlos Sabóia, Nelson Seixas, Re
nan Calheiros, Salatiel Carvalho, Wilma Maia, Al
ceni GUerra,Jalles Fontoura, José Moura e Aécio
de Borba. Por determinação da Liderança do Par
tido da Frente Liberal foram efetuadas as segum
tes alterações dentre os membros da Subcomis
são: a) exclusão do Constituinte Osmar Leitão
e inclusão do Constituinte Alceni Guerra; b) inclu
são dos Constituintes Jalles Fontoura, José Moura
e Aécio de Borba. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declarou instalada a Subco
missão e esclareceu queria proceder à eleição
do Presidente e dos Vice-Presidentes, convidando,
nos termos regimentais, os Senhores Constituin
tes Renan Calheiros e Benedita da Silva para fim
cionarem como escrutinadores. Realizada a elei
ção, e veríflcando-se a coincidência do número
de sobrecartas com o de votantes, apurou-se o
seguinte resultado: para Presidente, Constituinte
IvoLech 11 (onze) votos; para 1°·Vice-Presidente,
Constituinte Doreto Campanari 11 (onze) votos;
para 2°-Vice-Presidente,Constituinte Bosco Fran
ça 11 (onze) votos. Foram proclamados eleitos
Presidente, 1°-Vice-Presidentee 2°-Vice-Presiden
te os Senhores Constituintes Ivo Lech, Doreto
Campanari e Bosco França, respectivamente. As
sumindo a Presidência, o Constituinte Ivo Lech
agradeceu em seu nome e dos Constituintes Do
reto Campanari e Bosco França a hnora com
que foram distinguidos. Em seguida ressaltou a
importância da subcomissão, bem como o pouco
interesse despertado aos Constituintes. Em segui
da designou o Constituinte Alceni Guerra para
relatar a matéria. Fizeram uso da palavra os Se
nhores Constituintes: Alceni Guerra - que agra
deceu a honra de ser designado relator da matéria,
dízendo contar com o apoio dos demais membros
da Subcomissão para o perfeito exercício de sua
função. Hélio Costa - que se diz surpreso com
o desinteresse dos membros da Assembléia Na
cional Constituinte e da imprensa em geral na
Subcomissão, ao passo que, grande cobertura

é dada às Subcomissões que tratam de assuntos
ligados a interesses de grandes grupos econô
micos e financeiros; Benedita da Silva - reitera
o discurso do Constituinte Hélio Costa, saúda a
eleição do Constituinte lvo Lech, além de concla
mar os demais membros da Subcomissão ao tra
balho, visto que, esta comissão não representa
uma minoria, mas sim uma maioria pouco ouvida
nos canais de nossa sociedade; Salatiel Carvalho
- reafirmou a Importância dos trabalhos da sub
comissão tal a dimensão de sua abrangência; Nel
son Seixas - fala da importância da Subcomis
são na causa das pessoas portadoras de deficiên
cia física. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrados os trabalhos, às
18:00 horas, cujo teor será publicado, na integra,
no Diário da Assembléia Nacional Constituinte,
convocando os Senhores Constituintes para a
próxima reunião a ser realizada dia 9 (nove) de
abril,às nove horas e trinta minutos, com a seguin
te pauta: Organização dos trabalhos da' Subco
missão. E, para constar, eu, Carlos Guilherme
Fonseca, secretário, lavrei a presente ata que, de
pois de lida e aprovada, será assinada pelo Presi
dente.

AJ'IEXOÀ ATA DA 1°-REUNIÃO DA SUB
COJ'1fSSÃO DOS NEGROS, POPULAÇÕES
INDIGENAS, PESSOASDEFICIENTESEM/
NOR/AS, REALIZADA EM 7 DE ABRIL DE
1987,ÀS9:30HORAS, Íf'ITEGRA DOACOM
PAJ'IHAMENTO TAQUIGRÁFlCO, COM PU·
BLICAÇÃO DEVIDAMENTEAUTORIZADA
PELO SENHORPRESIDENTE DA SUBCO
MISSÃO, CONSTITUINTE NO LECH.

O SR. PRESIDENTE(Nelson Seixas) - Haven
do número regimental, declaro instalada a Comis
são de Negros, Indígenas, Deficientes e Minorias.
Os Srs. Constituintes são em número de 12 (do
ze).

Esta reunião destina-se à eleição do Presidente,
do) 0.Vice-Presidente, e do 2°_Vice-Presidente.

E do conhecimento dos Srs, Constituintes que
estão indicados para a direção dos trabalhos desta
Subcomissão: para Presidente, o nobre Consti
tuinte Ivo Lech; para 1°_Vlce-Presldente, Doreto
Campanari; e para 20-Vice-Presidente, Bosco
França... {inaudivel}

(Procede-se à chamada para votação.)

Solicito aos escrutinadores, Constituinte Bene
dita da Silva e Constituinte Renan Calheiros, pro
cedam à verificação das sobrecartas. Deveremos
ter onze sobrecartas, em vista de a nobre Consti
tuinte WilmaMaianão ter comparecido à votação.

Então, conferindo o número de onze votos, va
mos pedir aos escrutmadores que procedam à
verificação dos votos dos três candidatos.

(Procede-se à apuração.)

O SR. PRESIDENTE(Nelson Seixas) - Houve
unanimidade de votos para os candidatos que
se apresentaram.

Quero agradecer a colaboração dos escrutina
dores, e proclamar o resultado: eleitos Presidente,
1°e 2°_Vice-Presidentes, respectivamente, da Sub
comissão dos Negros, Populações Indígenas, De
ficientes e Minorias, os nobres Srs, Constituintes
Ivo Lech, Doreto Campanari, e Bosco França.
(Palmas.)

Convido, com muito prazer, o nobre Presidente
eleito, Constituinte lvo Lech, para assumir os tra
balhos da Comissão. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (lvo Lech) - Ao Consti
tuinte Nelson Seixas que presidiu, até aqui, os
trabalhos de instalação, desta Subcomissão das
Minorias,meus cumprimentos.

Meus colegas de Comissão, agradeço em no
me dos Srs. Constituintes Doreto Campanari e
Bosco França a nossa designação para dirigiros
trabalhos desta Subcomissão e, cumprindo o Re
gimento Intemo a ainda mais o pacto das lideran
ças, indico Relator desta Subcomissão o Depu
tado Alcenir Guerra. (Palmas.)

Comunico aos Srs. Constituintes que os traba
lhos ordinários da Subcomissão serão desdobra
dos de segunda à quinta-feira, às 9 horas e 30
minutos, nesta mesma sala. Aproveitamos a opor
tunidade para convocar para quinta-feira, às 9
horas e 30 minutos, a próxima reunião da Subco
missão das Minorias.

Desde a minha chegada à Câmara Federal, à
Assembléia Nacional Constituinte, tive a preocu
pação de aprender e de somar no sentido de
poder contribuir com os trabalhos da Assembléia
Nacional Constituinte. Vejo, na minha eleição,
uma homenagem que a Assembléia Nacional
Constituinte faz às minorias, que os Srs. fazem
às minorias neste Brasil.

Meus companheiros portadores de deficiênCÍll
física no Brasil, neste momento, tenho certeza
de que, se pudessem estar aqui, estariam agrade
cendo. Também sei e tenho consciência de que
este trabalho, na Comissão das Minorias, é um
grande desafio que se coloca à frente de todos
nós. Temos a questão do negro, as questões das
populações indígenas,as sérias questões das pes
soas portadoras de deficiência, e também as
questões das minorias.

Tenho dito, sempre que se fala da dívida exter
na, e da interna, que a divida principal é a dívida
social, a divida que temos de resgatar. Esta Sub
comissão talvez contemple o direito destas mino
rias, não segregando-as em um capitulo à parte
da Constituição, o que seria uma segregação le
gai, mas que, em cada Capitulo da Carla do Brasil
novo que vamos escrever, esteja lá, sem discrimi
nação, juntamente com direitos e garantias de
todos os cidadãos, o direito dessas minorias sobre
as quais vamos aqui nos deter.

Agradeço, em nome dos Companheiros, hon
radamente a indicação, tenho consciência das mi
nhas limitações, deste homem que, dias atrás,
era Vereador de uma cidade do interior do Estado
do Rio Grande do Sul. Vejo nesta Subcomissão
homens de notável saber, homens que, no decor
rer de suas vidas, granjearam conhecimentos em
todas as áreas, homens que viajaram, homens
que têm até uma profunda ligação com as ques
tões a que vamos aqui nos deter.

Não exerceremos a Presidência de uma ma
neira autoritária. Gostaria de repartir esta Presi
dência com todos os companheiros. Constato
com alegria a presença da mulher, a Deputada
Benedita da Silva, da mulher negra, que vem so
mar e qualificaresta Subcomissão. Fazendo men
ção a uma companheira, a uma colega de Comis
são, estendo carinhosamente este abraço e este
agradecimento a todos que estão compondo o
plenário.
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Agradeço, mais uma vez, minha indicação pe
los Senhores. A minha educação foi forjada em
cima do trabalho, e eu aqui, com a ajuda e a
participação de todos, desejo fazer uma extensão
da minha família, do meu trabalho como Cerea
dor e como Deputado Federal, Constituinte nesta
Casa. Trabalho, seriedade, muita sinceridade e,
acima de tudo, o pedido de colaboração já ante
riormente externado. Muito obrigado. (Palmas.)

Concedo a palavra ao Sr. Relator, Constituinte
AIcenirGuerra.

o SR. RELATOR (AIcenirGuerra) - Sr. Presi
dente Ivo Lech, Presidente desta Subcomissão,
Sr. Constituinte Hermes Tavares, Presidente da
Comissão da Ordem Social, companheiros, com
panheira:

Para mim é uma honra muito grande receber
esta indicação de relatar o trabalho que os Srs.
Constituintes, realizarão nesta Cormssão,

Parece-me muito significativoque, ao início dos
trabalhos desta Subcomissão, nos defrontemos
já com o problema de falta de quorum para reali
zar as eleições. Acho que isto caracteriza muito
bem o que disse aqui o nosso Presidente da Sub
comissão, o Deputado Ivo Lech, sobre o desafio
que é este trabalho.

O assunto que vamos abordar aqui, para incluir
na nova ordem jurídica nacional, é um assunto
que foi menosprezado por gerações e gerações
de brasileiros.Acho que cabe a nós, nestes primei
ros trinta dias, na feitura do nosso relatório, todos
nós, e depois no prazo que durarem os trabalhos
da Assembléia Nacional Constituinte, resgatar
mos essa dívidaque a Nação inteira, por um sécu
lo e meio, tem com as minorias no Brasil. Quero
o apoio de todos para a feitura do Relatório.Com
prometo-me a fazer deste Relatório o consenso
do nosso pensamento. Estou à disposição dos
Srs., à disposição do nosso Presidente Ivo Lech,
para que façamos desta tarefa, um trabalho que
engrandeça a nossa passagem pela Assembléia
Nacional Constituinte e possa honrar o que pensa
hoje O povo brasileiro a respeito das minorias.
Muito obrigado Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. CONSmUlNTE HÉLIO COSTA - Sr.
Presidente peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Por um ato
falho, não convidei para a mesa o Presidente da
Comissão da Ordem Social. (Palmas.)

Com a palavra o nobre Constituinte Deputado
Hélio Costa.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO COSTA - Sr.
Presidente, durante mais de 30 anos, como jorna
lista profissional, tive oportunidade de, correndo
73 países, e vivendo por algum espaço de tempo
nos Estados Unidos, acompanhar avída, o traba
lho, a luta das minorias nesses países. Eu lamento
profundamente que esta Comissão tenha sido
uma das Comissões mais preteridas de todas ase
xistente aqui na nossa Assembléia Nacional Cons
tituinte. E digo isto em face de uma observação
que fIZ, na semana passada. Enquanto as outras
Comissões tinham seus lugares disputados, com
todas as forças, esta Comissão tinha apenas três
membros designados. E lamento mais ainda que,
como jornalista profissional, no momento em que
V. Ex", que é o representante de uma minoria,
preterida, sacrificada, esquecida, abandonada
neste País, que são os deficientes físicos. No mo-

mento em que V. Ex" é levado não por uma ques
tão apenas de agradar V. Ex", ou minorias que
V.Ex" representa, mas por uma questão de justiça,
é levado à Presidência desta Subcomissão, eu
me surpreendo com a ausência total e absoluta
da cobertura da imprensa. Sendo um represen
tante desta mesma imprensa, com trinta e um
anos de serviços prestados, posso lhe garantir,
na Comissão de Ordem Social, onde estão os
interesses das grandes empresas, das multina
cíonaís, daqueles que se propõem, não apenas
a defender os seus próprios interesses, pois estão
aqui fazendo lobbies, nesta Casa, a imprensa
estará presente. E tenho certeza absoluta de que
nas outras Comissões, onde estão os interesses
das grandes companhias, a imprensa está pre
sente. Quero que faça constar em Ata, por favor,
esta minha palavra de solidariedade com V. Ex',
no momento em que assume esta posição; com
os Membros da Mesa e coIlJ.os Membros desta
Comissão que têm uma missão social a cumprir
neste País: criar legislação, para que as minorias
do nosso País, deixem de ser apenas um instru
mento da nossa sociedade e passem a ser, agora,
parte dela. Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

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

O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS 
Relativoao termo, à denominação da Subcomis
são, nós tivemos, inclusive na época oportuna,
oportunidade de fazer uma emenda, porque no
título inicial desta Subcomissão constava apenas
deficientes. Então fizemos ver que assim chaman
do, nós estávamos apenas assinalando o aspecto
adjetivo, o defeito, não vendo que atrás desse
defeito está a pessoa, gente como a gente. Fize
mos, então, incluir pessoas deficientes. E hoje
nos penitenciamos, Sr. Presidente, porque o ter
mo exato, o melhor seria: pessoas portadoras de
deficiência. Então, gostaria que nós, na medida
do possível, usássemos esta denominação: pes
soas portadoras de deficiência, porque mesmo
pessoas deficientes, ainda assim está se enfati
zando muito a deficiência. Em muitos casos 
outra coisa para a qual gostaríamos de chamar
a atenção - temos visto, ainda mais como pai
de dois retardados, que ultimamente vem-se fa
zendo confusão em termos de pessoas deficien
tes, chamando-as simplesmente deficientes físi
cos. Então, como médico também, quero assi
nalar que a pessoa deficiente é de natureza intelec
tual, é o deficiente mental. E há o deficiente senso
rial, em que nós incluímos os cegos e surdos,
e o deficiente motor, o deficiente físlco propria
mente dito. Gostaríamos que a nossa questão
de ordem fosse considerada para que, ao se tratar
do problema, nós usássemos o termo: pessoas
portadoras de deficiência, e lembrássemos que
não estamos tratando apenas de deficientes físi
cos, mas também de deficientes visuais, auditivos
e mentais. Muito obrigado.

A SRA.CONSmUINTE BENEDITA DASILVA
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra, pela ordem, i!Í nobre Constituinte.

A SAA:'C0NsnTUINTE BENEDITA DASILVA
- Gostaria de, neste momento de instalação des
ta Subcomissão, externar, a nível de sentimento,
o momento histórico que estamos vivendo neste
momento. Talvez, e aqui já foi colocado, que a
imprensa perca este momento da História, que
não tenha..condição de divulgar esta proposta.
Sabemos perfeitamente que representamos um
contingente enorme deste País e que temos con
tribuído para que toda essa história possa ser ver
dadeira, para que ela possa ser contada aos nos
sos filhos e netos, e que não tenham eles do
que se envergonhar de nossa representação, nes
se momento. E quero daqui dizer que, realmente,
me eleva um sentimento enorme, na medida em
que eu vejo na Presidência desta Subcomissão
alguém que não tem apenas um compromisso,
ideológico, a nível desta questão, mas que vive
esta questão. É o que se poderia ter de melhor,
neste momento, pois saber levar esta proposta
com todo o sentimento é importante. Muitasvezes
nós temos um compromisso, mas temos a di
mensão da dor, do sofrimento, da discriminação
e dos preconceitos que determinados segmentos
carregam nesta sociedade. Somos solidários, mas
não sentimentos a dor, evidentemente, deste mo
mento em que somos preteridos, o que não ocor
re apenas aqui, pela imprensa, preteridos em tan
tas outras oportunidades.

Temos, nesta Casa, hoje, uma representação
das mais legítimas, das mais legais, na sua pessoa,
Sr. Presidente. E quero, neste momento, para que
também conste em Ata, dizer que não somos
minoria, somos maioria que ficou até então mar
ginalizada de todo esse processo, e que hoje,
quantitativamente, não temos uma grande repre
sentação. Nós temos uma representação digna,
como tantas outras, e a nossa Constituição fará
justiça com o resgate dessa dívida social que a
sociedade tem para com cada um desses seg
mentos que se encontram marginalizados. Não
somente com aqueles que têm deficiência, não
somente com os negros, ou com os indígenas,
nós estamos também preocupados com as cha
madas minorias. Nós ainda temos uma represen
tação. Os indígenas não têm esta representação,
neste momento histórico. Nós sabemos também
que essas minorias, que envolvem desde G ho
mossexualismo à prostituição, todos esses seg
mentos são marginalizados e não têm uma repre
sentação. Mas eu quero crer que todos nós aqui
estamos com o propósito de fazer valer o direito
de cada um desses cidadãos e dessas cidadãs.
Por isto, maís uma vez, quero dizer que estou
feliz e agradecida, também, não somente ao meu.
Partido, mas aos companheiros que puderam me
proporcionar a oportunidade de estar no meu de
vido lugar, discutindo alguma coisa de que eu
tenha realmente conhecimento. Então, nós aqui
estamos em maioria, numa maioria simples, mas
entendemos que milhares e milhares de vozes
se associarão a nós e levaremos com muita digni
dade toda esta proposta que absorvemos durante
a campanha eleitoral e que assumimos neste ins-
tante nesta Comissão. (Palmas.) .

O SR. CONSTITUINTE SALATIEL CARVALHO
- Quero manifestar, também, a minha conclusão
de que o que estamos verificando aqui é exata
mente o reflexo da própria cultura brasileira; esta
mos vendo na instalação desta Subcomissão, co-
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mo já se referiram os Companheiros, sem pom
pas e sem chamamento da atenção, principal
mente por parte da imprensa.

No meu entender, isto se insere exatamente
no desafio que foi muito bem formulado por V.
Ex"Gostaria de fazer um apelo, tanto aos Compa
nheiros presentes como ausentes, já que temos
esse desafio pela frente, no sentido de fazermos
ressaltar o trabalho, a importância, o valor dos
assuntos que iremos tratar aqui durante esses
dias, quando estaremos analisando e chegando
às nossas conclusões.

Assim, deixo a minha palavra de estímulo aos
companheiros. Nós temos a grande missão de
realmente mudar esse pensamento, mudar essa
cultura. E como disse muito bem a nossa colega
Benedita da Silva, não cremos que somos mino
ria, apenas fomos colocados em plano secun
dário, mas a Constituinte nos dará oportunidade
de mudar essa mentalidade e influenciar. Creio
que a partir de um trabalho coeso, unido, conse
guiremos chamar a atenção e conseguiremos co
locar, no seu devido lugar de merecimento, a im
portância que merece os assuntos que aqui trata
remos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Agradecen
do aos Srs. Constituintes as manifestações e tam
bém a presença dos Srs. Constituintes, lembra
mos, mais uma vez, a próxima reunião desta Sub
comissão, dia 9, quinta-feira, às 9 horas e 30 mi
nutos, nesta mesma sala.

Declaro encerrados os trabalhos da presente
reunião.

(Encerra-se a reunião às 17 horas e 40
minutos.)

ATADA2' REUNIÃO
DASUBCOMISSÃO DOS NEGROS,

POPULAÇÕES INDíGENAS,
PESSOAS DEFICIENTESE MINORIAS
REAUZADA DIA 9 DE ABRIL DE 1987

Aos nove dias dos mês de abril do ano de um
mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas
e trinta minutos, em sala do Anexo 11 do Senado
Federal, reuniu-se a Subcomissão dos Negros,
Populações Indigenas, Pessoas Deficientes e Mi
norias, sob a Presidência do Senhor Constituinte
Ivo Lech, com a presença dos seguintes Consti
tuintes: IvoLech,José Carlos Sabóia, AlceniGuer
ra, Benedita da Silva,Edivaldo Motta, Nelson Sei
xas, Doreto Campanari, José Moura e Anna Maria
Rattes. Não havendo número regimental o Senhor
Presidente declarou a reunião informal e solicitou
que fosse dispensada a leitura da Ata da reunião
anterior, que foi considerada aprovada. Em segui
da, o Senhor Presidente convidou os Senhores:
Paulo Roberto Moura, do Movimento dos Porta
dores de Deficiência;José Antônio Carlos Pimen
ta, do Movimento Negro; Jorge Miles da Silva e
Carlos Justino Marcos, do Movimento Indígena;
para participarem dos debates. Foram levantados
problemas inerentes ao funcionamento da Sub
comissão, tais como: falta de quorum, convites
à autoridade e entidades de classe e participação
efetivados Constituintes nos trabalhos da Subco
missão. O inteiro teor dos debates será publicado,
após a tradução das notas taquigráficas e o com
petente registro datilográfico, no Diário da As-

sembléia Nacional Constituinte. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por
encerrados os trabalhos, às doze horas, convo
cando os Senhores Constituintes para a próxima
reunião a ser realizada dia Vinte e dois de abril,
eguinte pauta: Organização dos Trabalhos da
Subcomissão. E, para constar, eu, Carlos Guilher
me Fonseca, Secretário, lavreia presente Ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Pre
sidente.

AlVEXOÀ ATA DA 2'DA SUBCOMISSÃO
DOSNEGROS, POPULAÇÕESINDÍGENAS,
PESSOAS DEFICIENTES E MINORIAS.
REALIZADAEM 09 DEABRIL de 1987,ÀS
9:30 HORAS, ÍNTEGRA DO ACOMPAlVHA
MENTO TAQUIGRÁFICo, COM PUBUCA
p\O DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO
SENHOR PRESIDENTE DA SUBCO
MIss4o, CONSTITUINTE IVO LECH.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Srs. Consti
tuintes, a Secretaria da Comissão nos informa
que temos sete assinaturas no livroe seis presen
ças de Parlamentares. Desta forma, não temos
o quorum efetivopara a reunião oficialda Subco
missão.

Estou, neste instante, convidando os Parlamen
tares aqui presentes a que venham a conversar
informalmente sobre as principais questões desta
nossa Subcomissão.

Deparamos, a princípio, com alguns proble
mas: deveríamos estar com 21 componentes nes
ta Subcomissão. Efetivamente, estamos com 18.
Por aí se vê que as expectativas e os anseios
de fazerem parte da Comissão da Ordem Social
foram muito grandes, mas as incrições e os dese
jos se manifestavam, basicamente, em cima das
Subcomissões "A" e "B".

ASubcomissão "A"tratará dos direitos dos tra
balhadores e servidores públicos. Então, tínha
mos, aí, um grande número de parlâmentares
ligados à questão do funcionalismo, à questão
dos direitos dos trabalhadores, à questão sindical
que queriam e exigiam fazer parte da Subcomis
são "A".

A "B" contemplará a saúde, a seguridade e
o meio ambiente. Então, temos, também, uma
série de parlamentares ligados, com trabalho,
com afinidade, em cima da questão da saúde;
Parlamentares, também, ligados à questão do
meio ambiente e, regimentalmente, não puderam
fazer parte daquele número da Subcomissão "A",
nem da "B".

Assim, para a Comissão da Ordem Social, por
imposição de remanejo, vieram esses Parlamen
tares fazer parte da nossa Subcomissão, que con
templa o índio, a pessoa portadora de deficiência,
o negro e as minorias.

Estou sentindo alguns problemas de acomo
dação, alguns problemas de colocação, de com
patibilização dos anseios e dos desejos desses
Parlamentares. Observei, também, alguns incon
formismos pela não fixação na Subcomissão "A"
e "B".

Estou colocando, assim, a nível informal, estas
constatações que fiz, ao cabo desses dias, desde
o nosso primeiro dia, desde aquele momento,
algumas mágicas, até o nível de <Jl!e se viesse
a se eleger, naquele dia, o Presidente, 1°-Vice,
o 2°-Vice e, em conseqüência, a indicação do
nosso Relator. Então, o quadro é esse.

Tive,hoje pela manhã, uma notícia, uma comu
nicação oficial que me deixou bastante satisfeito.
É que existem algumas versões de que os prazos
começaram a contar a partir da semana passada,
que já teríamos os nossos 30 dias e mais o prazo
do Relator, que perfaz 65 dias ao todo da Subco
missão, já aí com quase 10 dias vencidos. Mas,
na verdade, segundo um contato que teve ontem
com o Presidente da Constituinte, o Cosntituinte
Nelson Jobins mais o jurista Miguel Reale, eles
receberam a concordância do Doutor Ulysses
Guimarães de que os prazos começam a contar,
a nível de Subcomissão e Comissões, a partir
de hoje, até porque, fundamentou-me o Jobim,
hoje escolhe-se o último Relator, indica-se o últi
mo Relator, o Relator da Comissão de Sistema
tização. É evidente que não se pode contar o
prazo sem a presença do Relator, ou dos Relato
res. Ainda ontem foram escolhidos os últimos
Relatores das Subcomissões.

Tenho informação de que hoje, às 15 horas,
os Presidentes e Relatores das três Subcomissões
terão uma reunião com o Presidente e o Relator
Geral da Ordem Social. Esta convocação é do
Constituinte Edme Tavares.

Tenho a informação também de que, às 19
horas, todos os Presidentes de Comissões e seus
Relatores, o Presidente das Subcomissões e Rela
tores reunir-se-ão com o Presidente Ulysses Gui
marães para receberem, de forma oficial, este ca
lendário adaptado ao novo prazo.

Vamos receber, também, à guisa de subsídio,
um estúdo feito em cima de cerca de :io ou 12
Constituições de países, sobre as quais o Consti
tuinte Nelson Jobim e o jurista Miguel Reale se
debruçaram. E cada Subcomissão vai receber
uma síntese do que essas Constituições contem
plam nas nossas respectivas áreas.

Entendo que é mais um trabalho, que é mais
uma ajuda, que é mais um subsídio, um subsídio
de valor, principalmente vindo do colega Nelson
Jobim e do jurista Miguel Reale, e é uma possibi
lidade que todos nós teremos de nos enriquecer
com esses dados e saber até como essas Consti
tuições mais modernas contemplam, aqui, espe
cificamente, a questão das minorias.

Para ser rápido, anotei mais uma outra questão
que interessa, de uma maneira muito específica,
a todos nós. O Regimento Interno nos faculta
de 5 a 8 reuniões de audição e tenho manifestado
o desejo e a vontade de usarmos este número
ao máximo, ou seja, que nós venhamos a fazer
as 8 reuniões de audição. Até porque acho que
é desejo de todos aqui contemplar, de forma dire
ta, de forma a mais democrática possível, todas
estas minorias que estamos a discutir.

O Regimento nos contempla ainda com a pos
sibilidade de desdobrarmos os nossos trabalhos
em períodos extraordinários, ou seja, regimen
talmente, trabalharemos das nove ou nove e trinta
até o meio-dia e meia. Poderemos fazer esses
nossos trabalhos extraordinariamente à noite, e
extraordinariamente também poderemos fazê-los
em sábados, domingos e feriados.

Hápreocupação, até pelo fato de esta Comissão
ainda não estar com algumas delimitações con
cretas. Por exemplo, tenho a convicção de que,
forçosamente, viremos a ter vinte ou vinte e um
Parlamentares Constituintes fazendo parte: temos
dezoito.Acho que esses ajustes serão propiciados
nos próximos dias.
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Tem-se também a informação de que a própria
Mesa da Constituinte ainda não tem possibilidade
de nos passar o material, para que, de forma ofi
cial, se comece a discutir e o Relator, a fazer o
seu trabalho.

Portanto, há algumas imposições, algumas si
tuações até impeditivas da nossa marcha produ
tiva,do nosso trabalho produtivo. Espera-se, com
essa acomodação - e até no Rio Grande do
Sul há uma expressão que diz que é "com o
andar da carreta que as morangas se ajeitam"
- que, nessas próximas horas, com o andar da
coisa, vamos ter algumas delimitações. Só então
se começaria, de forma produtiva, a trabalhar.

Seriam, a princípio, essas colocações, mais a
nível de coisas que senti, que estou colocando.
Eu gostaria que esta conversa, com a informa
lidade que estou tendo e que podemos ter, seja
colocada, porque estou com o sentimento de que
aqui estão parlamentares que estão vivendo essa
questão, com exceção de um e outro que não
puderam estar presentes, até comprometidos
com essa questão.

Passo a palavra ao companheiros da Comissão,
para dar prosseguimento aos trabalhos. A Secre
taria da Mesa nos pede que cada Parlamentar
se identifique, para facilitar o trabalho de trans
crição.

O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS 
Sr. Presidente já é a segunda reunião em que
temos dificuldade para quorum. Temos, hoje,
que fazer uma divisão entre os que estão real
mente interessados, que nem sempre são aqueles
que escolheram esta Subcomissão. Temos uma
lista de 26 Constituintes, que levantamos entre
asAPAEs, que se comprometeram a cerrar fileiras
conosco, mas que, no instante, estão em outras
Comissões.

A nossa sugestão é a de que a Mesa arguise
os componentes, para que eles declinassem des
sa condição. Talvez estejam como Suplentes em
outras onde estão mais interessados. Senão vai
haver prejuízo para o trabalho. Somos obrigados
a esperar, todos os dias, uma hora para ter núme
ro e, às vezes, começar a reunião sem número.
Estranhamos, por exemplo, que os Vice-Presiden
tes não estejam aí. Isso é de estranhar. De modo
que a minha sugestão é que a Mesa faça esse
levantamento com os Constituintes, para verificar
se eles estão realmente interessados - mesmo
que não sejam 18, sejam 10, mas sejam dez efeti
vamente interessados.

A SRA.CONSTITUINTE BENEDITA DASILVA
- Nesse caso, apenas complementando, penso
que estamos diante de uma situação que sabe
mos perfeitamente, é também política, que tere
mos que resolver. Alguns suplentes estão em ou
tras Comissões, porque também foiuma escolha.
Eu, por exemplo, estou na de Direitos e Garantias
Individuais, porque escolhi ser Suplente ali,já que
considero importante correlacionar o trabalho
desta Subcomissão com a dos Direitos e Garan
tias.

Nesse caso, se houvesse, por parte do meu
Partido, uma proposta de que eu abrisse mão
da suplência lá, eu iria discutir com o Partido
e dizer que me é interessante estar lá, existe esse
interesse, porque é matéria de que tenho domínio,
conhecimento, e serei muito mais objetiva na me
dida em que eu saiba o que estou fazendo.

Diante dessa nossa situação política,na medida
em que as representações aqui foram acomo
dações políticas,penso que o Sr. Presidente deve
ria abordar essa questão junto ao PMDB, para
que pudéssemos dar, realmente, um destino a
esta Subcomissão. À medida em que forem au
mentando as discussões nas outras Subcomis
sões, vamos continuar aqui sem quorum, sem
condições de começar o trabalho. Não é só espe-,
rar, mas não vamos ter esse quorum; vamos
ter que levar as propostas dessas Subcomissões
para Plenário, poderemos ser bombardeados,
porque o interesse políticopela matéria ainda não
houve.

É preciso retomarmos aos nossos partidos, co
locar a importância política desta Subcomissão
e entender que teremos de novo de acordar, de
uma maneira ou de outra, e fazer vir para essas
Subcomissões aqueles que até manifestaram in
teresse e que não tiveram condições políticas,
dados os acordos que fizemos, de estar aqui pre
sentes. É bem melhor termos aqui um número
menor de pessoas interessadas no tema, do que
termos aqui uma listaapenas para acomodar poli
ticamente e não dar andamento a esse trabalho.

Temos que ter seriedade neste trabalho que
vamos desenvolver. É um tema que realmente
mexe com a sensibilidade de cada um de nós.
Neste exato momento, vejo, também a nível até
cultural, por séculos e séculos, que absorvemos
uma série de preconceitos. Os temas são temas
que nos acompanham em flagrante, e, de repente,
temos que ser sensibilizados, e acho que nós de
veremos sensibilizar.O Presidente tem condições
de sensibilizar o PMDB. Não tenho como sensi
bilizaro Partido dos Trabalhadores, por ser uma
bancada pequena. Não há como, vão mandar
quem para cá? Estamos subdivididos. Mas o
PMDB, o PFLtêm condições de reforçar esta Sub
comissão e garantir o funcionamento dela.

Será frustrante para nós, que representamos
esses setores a nívelpolítico, no momento consti
tucional, que tem uma representação legítima
desses segmentos, não darmos condições para
que esta Subcomissão funcione. Aí ficará caracte
rizado por mais que tentemos justificar politica
mente, que a gama de preconceitos aqui é muito
grande e que não fomos capazes até de enfrentar
o quanto somos preconceituosos. Temos que le
var essa discussão novamente para o seio das
nossas bancadas.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Só passo
uma informação, à guisa de invocarmos a justiça
aos funcionários da Secretaria desta Subcomis
são: foi feita comunicação por escrito, e ainda
por telefone, a todos os Parlamentares da Subco
missão e seus suplentes. Que fique, então, regis
trado o trabalho dos nossos assessores, dos nos
sos secretários. A comunicação não falhou, de
forma alguma.

o SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS 
Sr. Presidente, queria retomar a palavra no seguin
te sentido: estamos trabalhando suprapartídaría
mente não só em populações indígenas e negras
e pessoas deficientes, nos contatos com Consti
tuintes de vários partidos sentimos neles essa
preocupação. Acreditamos que, em termos de
partido, o PDT me apóia, como disse a nobre
Constituinte Benedita da Silva. O PT, por sermos
partidos de pequenas bancadas, já lhe pedimos,

não temos condições de ter mais gente nesta
Subcomissão, mas temos a certeza nós dois aqui
temos certeza - de que os nossos partidos irão
afiançar tudo que decidirmos, irão dar-nos apoio.
Agora, o apelo é principalmente para os partidos
majoritários que dirigem os trabalhos na pessoa
de V. Ex' e do Constituinte Alceni Guerra, para
acionarem o PMDB e o PFL, mostrando que a
situação é até de constrangimento para os mem
bros da Subcomissão, para esta Subcomissão de
segunda classe, de fundo de quintal.

O SR. CONSTITUINTE ALCENI GUERRA 
Acho que a primeira parte da exposição da Consti
tuinte Benedita da Silva, de uma clarividência a
toda prova. Acho que não se pode criar interesse
por portaria, e acho que as pessoas que estão
aqui, os Constituintes que estão aqui, imbuídos
no interesse de modificar a Carta, em relação
ao assunto da nossa Subcomissão, se bastam
por si mesmos. Acho que temos condições de
elaborarmos um novo texto, sem nos preocupar
mos com o número de pessoas que estejam aqui
presentes.

Há, entretanto, uma aspecto regimental: só po
deremos deliberar com o voto favorável de doze
Membros da Subcomissão. E este é um aspecto
burocrático que o Presidente da Subcomissãopo
derá prover, acertando previamente os dias de
votação, quando necessitaremos, obrigatoria
mente, do número regimental de doze Consti
tuintes, aprovando a matéria. Fora isso, acho que
temos perfeitas condições e estamos muito bem
acompanhados aqui com elementos da socie
dade que se interessam pelo assunto e se dis
põem ao salutar e necessário dever de pressionar
e influenciar o Constituinte para fazermos as mo
dificações que achamos necessárias.

Acho que podemos perfeitamente levar aos lí
deres do PMDB e do PFL as colocações feitas
aqui pelo Constituinte Nelson Seixas, que eu acho
muito pertinentes, para que tenhamos, quem sa
be, um aspecto melhor com a presença de mais
Constituintes, mas acho que não devemos nos
ater muito a isso. Devemos nos ater à necessidade
imediata de trabalharmos e elaborarmos o texto
que queremos.

No dia em que houver a necessidade da vota
ção, o Presidente proverá aqui a presença dos
Constituintes para deliberarmos. Infelizmente, é
difícil trabalhar sobre a mente humana nesse as
pecto: se eles não têm interesse pelo assunto,
o que se há de fazer? Nós o temos e vamos traba
lhar com as pessoas que se dispõem a trabalhar
aqui. Acho que o Presidente, se me permite a
sugestão, poderia trabalhar nesse sentido, de mar
car um dia ou dois da semana, quem sabe um,
para as deliberações que necessitem quorum
e no resto dos dias vamos trabalhar como se
tivéssemos aqui a Casa superlotada.

A SRA.CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- Concordei, em parte, no ínícío do discurso
do Relator, mas agora discordo. Discordo pelo
seguinte: estamos numa Casa política, onde te
mos que, no exercício do mandato, também nos
acostumarmos a discutir temos que até então
não foram discutidos. E não me é interessante,
enquanto Constituinte, discutir com a comuni
dade negra, pois já discuti com ela, tenho propos
tas. Sozinha, dentro dos temas aqui abordados,
vou poder apresentar quantos projetos necessá-
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rios, pois a vida inteira passei discutindo com es
sas comunidades.

Acho que deveríamos garantir que esses temas
fossem absorvidos por todos nós, pelos Consti
tuintes. É muito importante que possamos garan
tir a discussão desses temas e não pura e simples
mente votar nesses temas, porque aí temos, tam
bém, um apoiamento - já foi aqui colocado pelo
nobre Constituinte representante do PDT - que
temos um apoiamento enorme aí de outros parla
mentares que não estão em outras Comissões
e Subcomissões, que não poderão estar conosco
aqui, quer dizer, irão apoiar.

O SR. CONSTITUINTE ALCENI GUERRA 
Permite V.Ex"um aparte? (Assentamento do ora
dor.) - Só para retificar em parte minha colo
cação.

Acho importante o debate. Sem debate não
haverá um consenso final, não haverá a elucida
ção da idéia. Refiro-me a que não devemos espe
rar a Casa cheia para debater. Não podemos criar
por decreto, por artigo, o interesse nos demais
Constituintes. Vamos debater com os que estive
rem aqui, que demonstrarem interesse.

O debate é salutar e necessário, absolutamente
necessário. Não podemos esperar a Subcomissão
cheia de Constituintes para iniciarmos o debate.
E até acho que nós mesmos, com o ardor do
debate ou, citando a frase do nosso Presidente,
"com andar da carruagem", podemos criar o cli
ma necessário para atrair aqui os demais Consti
tuintes.

A SRA. CONSTITUINTE BENEDITA DASILVA
-Sóque quando os Constituintes se inscreveram
nessas Subcomissões, eles deveriam já estar im
buídos desse sentimento. Eu não tenho que sensi
bilizá-los a estar presentes numa Subcomissão
em que eles escolheram para estar. Esta é que
é a questão política que coloco, quer dizer,o deba
te, ele deve se dar também a esse nível,de enten
der que não podemos apenas, ideologicamente,
politicamente, neste momento constitucional, es
tarmos numa determinada Comissão, estamos
imbuídos daquilo que eu coloquei desde a pri
meira vez, com o nosso sentimento, nosso senti
mento humano, do amor ao próximo, de uma
série de coisas, tem que estar associado a nossa
ideologia. E nesse sentido, nós temos que procu
rar as Subcomissões e trabalharmos nelas. Não
é justo, não é certo, não é direito, politicamente,
que as pessoas tenham apenas o nome aqui e
não debatam as questões, venham aqui, pura e
simplesmente, votam se elas tiveram as suas
oportunidades de serem ou não titulares nessas
Subcomissões. Acho que aí começa, verdadeira
mente, o nosso debate político em tomo do tema.
Não quero que esse tema seja discutido em cima,
pura e simplesmente, do emocional. do favor, da
caridade, desse sentimento que, às vezes, envolve
nessas questões.

Estamos muito acostumados com o deficiente
físico, o negro, o indígena, de que esses temas
são abordados mas só, pura e simplesmente, den
tro desse sentimento. Estamos tratando de uma
questão política nesse exato momento, dando
condição de que a leipossa abrigar, a Constituição
possa abrigar dentro da lei toda essa coisa que
estamos há séculos, aí, batalhando para que seja
reconhecida, para que seja direito, para que a
gente possa exercer plenamente a nossa cida
dania.

É nesse sentido que quero garantir o debate
político para, depois, haver, votação; ciocontrário,
não haveria sentido. Gosto muito de debater com
o movimento negro, deficientes, iríamos fora, por
que tem muito mais calor, tem muito mais gente,
e depois apresentariamos aqui; olha, vamos nos
reunir hoje e vamos aprovar. Penso que o debate
deverá se dar entre nós e com esse sentimento,
de fazer cumprir o que estabeleceu os nossos
compromissos políticos abordados entre o PFL,
PMDB, PT, PDS, PDT e todos nós. Acho que é
por ai que deveremos garantir esse debate.

O SR. PRESIDENTE(IvoLech) - Tenho uma
sugestão aqui para o andamento dos nossos tra
balhos. O Regimento tem aqui algumas omissões.
Estaríamos, ou estamos com as reuniões atrasa
das em seu começo para às 9 horas e 30 minutos.
Em não havendo quorum até um determinado
momento, é facultado que a reunião seja suspen
sa e seja convocada em outro momento.

Esse momento poderia ser 18:30 ou 19 horas.
Então, também outra sugestão que nós, nessa
conversa informal, lançamos.

O SR. CONSTITUINTE ALCENI GUERRA 
É difícil. Se não tivermos quorum às 9:30h, difícil
mante teremos às 18:30h, que é a principal.Acho
que a principal decisão de hoje, que o Sr. Presi
dente deve tomar, é se devemos seguir ou não
rigorosamente o Regimento. Se formos seguir o
Regimento, temos que encerrar a reunião agora,
pois temos só dois Constituintes no plenário.

O que eu referia no começo era a necessidade
que vamos ter de fazer as reuniões, de qualquer
maneira, porque, caso contrário, não teremos, pe
lo que demonstrou até agora o interesse dos
Constituintes, nenhuma reunião da Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS 
Nobre Relator,volto à carga. É preciso que oficial
mente tenhamos que diminuir o número de com
ponentes dessa Subcomissão com uma definição
melhor desses companheiros Constituintes, se
vão efetivamente participar dessa Subcomissão
ou não.

Caso não, ninguém irá obrigá-los a querer, por
decreto, por portaria, mas que já fica definido.
Agora, o que não é certo é a gente discutir aqui
e depois convocar pessoas para votarem numa
matéria que desconhecem. De modo que, insisto
nessa verificação de composição da Subcomis
são.

A SRA.CONSTITUINTE BENEDITA DASILVA
-Sr. Relator,entendo que não teremos condição,
não tivemos até agora, nem vamos ter, sem que
se resolva essa nossa situação política, quer dizer,
de acomodar novamente, tirando essas pessoas
que deverão estar muito ocupadas, interessadas
em outros temas, e fazendo com que elas se sensi
bilizem com o tema desta Comissão. E também
aproveitar para saber como é que vai ficar nesta
Semana Santa, como é que vamos nos reunir
aqui, se vamos parar ou não. Dentro deste quadro,
iremos retomar, depois da Semana Santa, e como
é que vamos retomar isso. Acho que esse intervalo
vai servir como um acomodamento dessa situa
ção.

O SR. CONSTITUINTE ALCENI GUERRA 
Sr. Presidente, considero, salvo melhor juízo de
V. f:x!, que o Plenário, até o presente momento,

tinha absoluta unanimidade na argumentação, os
Constituintes aqui presentes querem que se tenha
um entendimento político e se reformule a com
posição do Plenário para que se possa ter um
debate mais candente sobre os assuntos.

Parece-me que é conveniente sugerir a V. Ex"
colocar, depois do assunto da Constituinte Bene
dita da Silva,que se encerre a reunião e se busque,
com as lideranças, um entendimento para que
nós, realmente, tenhamos uma Comissão funcío
nante.

Considero vencida a minha argumentação com
os constituintes e peço a v. Ex" permissão para
abordar ainda o assunto da Semana Santa.

O SR. PRESIDENTE(Ivo Lech) - Eu gostaria
de fazer mais uma vez um lembrete, de que esta
mos conversando informalmente, não temos
quorum, não temos possibilidade de oficializar
nada aqui. Estamos usando o som da Comissão,
seu espaço físico e conversando.

A SRA.CONSTITUINTE BENEDITA DASILVA
- t, mas acontece que nós não temos quorum
para discutir, mas vamos ter que ter consenso
para deliberar sobre matéria que arbitra ai no Regi
mento, porque como é que nós, sendo amanhã
sexta-feira, um número considerável de parla
mentares já se foi para seus Estados, muitos não
voltarão nem segunda, nem terça, e nós vamos
ficar presos, apenas? Quer dizer nós vamos ter
que tomar uma decisão.

O SR. PRESIDENTE(IvoLech) - Nobre Cons
tituinte Benedita da Silva, tomei ontem algumas
medidas. Uma delas foi fazer um contato com
as companhias de viagem e fui informado que
o pessoal, grande número, está viajando com re
gresso marcado para o dia 20 ou 21, e que ainda
temos um quorum considerável na Assembléia
Nacional Constituinte, pelo fato da decisão do
relator ter sido postergada para hoje, o relator
da Comissão de Sistematização, que será esco
lhido pelo PMDB, porque, seguramente, já tería
mos a Casa praticamente vazia. Quanto a isso
ai, até me sinto no dever de colocar. Quando
V. Ex" mencionou a questão da Semana Santa,
é a preocupação que já tive, e estou com o senti
mento de que nós não venhamos a ter, na terça
e na quarta da semana que vem, em nenhum
desses dias, o quorum.

Há um outro aspecto, também, que é o da
Mesa da Constituinte não estar ainda capacitada,
ou aparelhada para nos enviar, de forma oficial,
e segundo o Regimento a forma é essa, as propos
tas para que venhamos a começar a debater de
forma correta. Então, temos duas ou três questões
aí que vejo que estão inviabilizando um esforço
e as reuniões da Semana Santa.

A SRA.CONSTITUINTE BENEDITA DASILVA
- Levando em consideração que é feriado aqui,
no dia, 21.

O SR. PRESIDENTE(IvoLech) - É, esse feria
do do dia 21, nacionalmente, foi antecipado para
o dia 20, e nós, aqui, no dia 21, que é um dia
ótil nacional, temos uma programação só a nível
de Constituinte; uma sessão solene em home
nagem à figura do ex-Presidente Tancredo Neves.
Quer dizer que, na parte da manhã, no dia 21,
nada impede que as subcomissões venham a fun
cionar e que a Casa venha a funcionar.
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ASRA. CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- Naminhacompreensão, os parlamentares não
voltarão no dia20, elesvoltarão no dia22.

OSR. PRESIDENTE (~JO Lech)-Anobrecole
ga está com um otimismo assim incrível!

A SR' CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- Ótimol Mas, vamoster que trabalhar, é a reali·
dade nossa aqui. Vamos ter Semana Santa aí,
e vou deliberar sobre a metêría, Nãovenho, por
que nãoteremosreunião, não vamosterqUOOIm
11 vou ficar sacrificada.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech)- O Consti
tuinte Alceni Guerra também já demonstrou von
tade de falar sobre esta questão.Eu gostaria que
todos aquise posicionassem em cimada questão
"semana que vem", que cada um desse a sua
posição.

ASRA. CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- Sr.Presidente, tenho a informação de que hoje
se dará uma reunião de presidente e relatores
de todas as subcomissões. Achoque está haven
do uma tendênciade que se prolonguem os pra
ws estabelecidos peloRegimento. justamentepa
ra que se desconte a Semana Santa, que as pes
IIOllS j6 estão entendendo como inútil. Se, real
mente, isso acontecer, acho que aí o mais pru
dente seria se tomar uma decisão. Não teremos
nl\.lllião.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Hoje, pela
rmlnhã, fi~ um contato com o Deputado Nelson
Jobim e foi acertado ontem, com o Presidente
UlyMes Guímarães, que os prazoscomeçarão a
~r a partirde hoje, porque havia um poalclo
JllII1lento de contá-los a partirda semanapassada.

A SR' CONSTITUINTE Benedita da Silva 
J6 est!llÍam contando, não é? Dia 6 de maio já
acabariA o primeiro prezo,

O SR.PRESIDENTE (Ivo Lech) - Isso. E nós
vamos re!!1eter agora para após o dia 15. Então,
se ganhana esse tempo.

A SR' CONSTITUINTE Benedita da Silva 
É eJlIItamente eSSA semana que se ganharia. En
tão,tenho a impressãode que já se está compu
tando a S/ilmanl'l Santl'l como pratícarnente per
didano sentidode trabalho,

O SR. PRESIDENTE (Ivo Leeh) - Perfeito. FAlei
com Alguns pe.ulamentares e eles me colocaram
o sllguinte: que eles vieram para cá, principlll
mente os novos- isto em janeiroainda; fomos
partl nosaa bas.<l - e eu fui um deles - só no
ClUTliIVP), pclisamos uma semana, alguns paríe
mentares foram por dois ou três dias. na posse
dosOovemêldQres-trêsdias- e estllvam ensío
IIOS e progr{UTlando, com agçnda,a SemanaSan
til,ItÇ paracumprirosnosscs compromissos elei
torais, enfim. Confesso a V. Ex'" quesertaa terceira
vea: que eu iril~ ao meu Estado. Então, é uma
situa~Ao também que outrosConstituintes de ou
UI!! ComillllÓllll e Subcorníssõea me coloearam
illJO ar, dizendo claramente que estão viajando,
VÃO viajar e tal.É outra questão,também.

O SR. CONSTITUINTE (Intervenção fora do mi
crofone) - Peloquepodemosdepreender, acha
mos que não vamoster trabalho na &lmAnll San
til, então poderemosjá, dependendo dessa reu
nião de presidentes e relatores das diversas Co-

míssões, podemos '!lai!! ou menos programar
nO-50 r~tOI'r:D aqui para terça-feira, <:lia 21. na
Comíssãó, E' à tarde...

O 3R. CONSTITUiNTE José Carlos Sabóia
A sugestão da colega Benedita da Silva e que
se englobeterça-feira, par ser feriado.

OSR. CONSTIfUlMTE (lnteNenção foradorni
crc·fone) ,- Sim,mas vaiser antecipado.

A SR" CONSTITUli'iTE Benedita da Silva 
Mas como? E a festade Srasília.

oSit C:OtlZTIT!.llNTE (íntervençêc foradomi
crofone) - Pode-seantecipar o outro feriado lá,
mas o de Brasília, não, não é?

OSR.CONSTITUINTE (Intervençl\o forado mi
crofone) - Então,se rnarcaría para quarta-feira,
dia22.

OSR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Eujá informo
que soube de Uma Comissão, Assunto Tributá
rios, que marcou para o dia22.Já marcaram.

V. EX' gostarifl de colocarmais algumacoisa?

O SR.CONSmUINTE (Intervenção forado mi
crofone) - O argumentoque eu iacolocarsobre
a Semana Santllos Constituintes presentes já o
fizeram muito bem e eu concordo. Acho que é
inútil marcarmosqualquerreunião paraaSemana
Santll, e concordo com o argumentoda Consti
tuinte Benedita da Silva que 21, sendo feriado
em Brasília, deva ser íncluído na programaçíio
de ausênciadareunião.

A SR' CONSTITUINTE Benedita da Silva 
Sr.Presidente, antesqueterminemosaquiAnOSSA
conversa informal, para convidar a todos, funcio
náriosinclusive, para Amanifestação que teremos

,segunda-feira, a n!vel da comunidadenegra,que
estará entregandoa esta Subcomissãotodas as
propostas. Serásegundaàs 15horas,no auditório
do Anexo 4.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Podemos
nomeá·la,Constituinte Benedita da Silva, para re
celê-losem nome da Comissão.

A SR' CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- Eu gostariaque as comunidades tivessem ou
tras presenças. Recusei-me a representar o meu
Partido neSU1 data, e o Partido vai, nãosou Líder,
quem tem que apareceré o Líder.

OSR. CONSmQINTE (Intervenção foraelo mi
crofone) - Achoque V. EX' poderiaser portadora
ele um apelonosso para que l\ data fossetrocada.

A SR' CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
~ Mas 1:1 dllta já foi disc;utida anteriormente e
o Presidente dllComIssão da OrdemSocialtinha
conhecimento dessa dataeagorajá foidivulgado
na Imprensa, temos convidados que irãoviraqui.
É muito difícil. Temos Secretários que vão estar
presentes, temosPrefeitos quevíio estarpresentes
nesse evento, querdizer, houvetodo eSlle trabalho
dentrodacomunidadenegra,vaiser praticamente
írnpossível, na medida em quejá foram expedidos
convites e tudo.

O SR.PRESIDENTE (Ivo Lech) - Aque horas
será mesmo?

A SR' CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
-& 15 horas,segunda-feira.

Maio de 1987

C SR.PRESIDENTE (Ivo Lech) - Já solicitei
ao 00550 Secretário Guilherme que façaum con
vit" e leve a todos os gabinetes, de todos 05 efeti
V03 e suplentes da Subcomissãopara esse mo
mente da entregadesse documento.

Agora, eu gostaria também. estendendo um
pouquínho mais, com a permissão dos colegas
deComissão, nosentidode quejáse vápensando
na 'orma e na maneirade fazermos nossas reu
níôss de audição. Concordando com a Presidên
cia de passarmos esse números a oito, e quais
os ,,;egmentos a contemplarmos, e de que forma?
Ft, gostariél queessaquestãofossebem discutida.
Nós temos aAPAE, temos os negros, temos 011
índiosque já se manifestaram, temos os deficien
tes ffsicos, quejáse manifestaram, temo. também
05 deficientes visuais, que manífestararn a sua
vontade. Então, na medida que a formos ano
tando isso aí" Até para que se pudesse dar uma
ordenada A fixação desses diê!s, quaisseriam 011
diasmaispropícios a esses encontros. Se híamos
ficar adstritos ao período de 9h30min ao meio
dia,ou se nessas reuniões de audiçãopoderímos
também avançar excepcionalmente no períedo
da tarde, ou excepcíonalrnente desdobrarno pe
ríododa manhã e no período da noite, em haven
do necessidade de contínuar a audição. Porque
eu tenho o sentimento, de que algunssegmentos
virão a BrAsília, e virão a BrallllIa com ânsizl de
falar, Nãosei se esses companheiros, eu atéfalo
pormim,vãoficar contormedcs de fAlar 10 minu
tos. Porquedos deficientes ffsicos está havendo,
informo à Comissão, um sentimento de virem
nacionalmente. Então, viriam companheiros de
todosos Estados;Rio Grandedo Sul,Santa Cata
rina, Paraná, enfim, de todos os Estados. E não
sei,acho que teríamos- tenho eSlle sentimento
- que dar ao menos alguns mlnutos para que
esses companheiros, de cada Estado, façam as
suas manifestações. Porque assim como temos
a consciência destemomentohistórico, acho que
nãopodemosfurtar a essas liderançasde se rnaní
festarern na Constituinte peranteos Constituintes,
e de até dizerem, contarem, ficar blalJfTlAdos no
seu Estado que contribuíram com depoimentos.

Então,rogo que os companheiros mil éiljudem
com relação Aessa questão, para que n61, em
que peseas dificuldadell que: tenhamos,que ve
nhamos a ter Acondiçãode 11 maís democrática
possível forma de Audição.

Estoupedindo, também,aOlamigos e compa.
nheírosque e~o aí presentes que: também noll
ajudem, Paulo Roberto, o pessoal do Ministério
da Cultura, que nosajudem II sugerirqu&l a ma'
neíra rneís democrétlee, quel li maneiramaill pro.
ff~ua, mais criativi! de ouvírmca toda !!ssagentil
aI.

Esta é a minhaintenção, este ~ o meu apelo.

OSR.CONSTITUINTE (Intervençi\p forado mi
crofone) - Sr.Presidente, nósjulgamoll ser mats
interessante começarmos com elllle.ll! audíinciall
públicall, porque depois de ouvirmoll OI! an~lpll
é que iríamos trabalhar sobra eles.Sedflillarmoll
para o final dos trabalhos da Subcomissão, jó
estaremos com as coísae mAis ou meneseoncre
tizl!ldAS e esquemilti~das, fi vai ~r difícil aaelt.ar
mos modificações. uMl não vou modíficlll' illllO
aqui, nãol Para quê? Tanto trabalhol" enquant9
se eles vierem no começo eltlls poclerllo fazer.
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E seria interessante aproveitar esses dias que não
vamos ter reuniões para já irmos convocando.

Não é que a APAE e Pestalozzi sejam só de
doentes mentais, mas são precipuamente defi
cientes mentais. Vamos convidar a Federação Na
cional das APAEs e a Federação das PestaIozzi,
depois a Federação dos Cegos. Contando, acho
que devem dar oito:de cegos, de surdos, deficien
tes físicos e outras deficiências. E claro, temos
que deixar para os negros um ou dois dias; para
os índios também.

O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS 
Temos as minorias também. Devíamos deixarum
dia para todas as minorias.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Perfeito. Dr.
Seixas, fizeram-me um apelo, o pessoal dos oste
mizados e os talassênicos também me fizeram
um apelo.

O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS 
É, eles iriam para um grupo das minorias.

Tenho a impressão de que faríamos as oito
reuniões em duas semanas e ai estaríamos com
todos os anseios, as propostas, mais ou menos
esquematizadas.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Entendo o
que V. Ex' está querendo dizer. Digamos que ve
nhamos, nas primeiras duas ou três reuniões, tra
tar dos problemas dos deficientes físicos.Ai, quin
ze dias depois, ou vinte, que se tivesse audição
com eles. Então, estaríamos colocando a carreta
na frente dos bois. Entendo correto.

Acho que a nossa ida à base, agora, é profícua
até nesse sentido de nos mobilizarmos e pensar
mos trazer para o prazo mais curto, ou viabili
zarmos no prazo mais curto, essas audições.

O SR. CONSTITUINTE (Intervençãofora do mi
crofone) -Acho que a colega Benedita da Silva
poderia acionar as comunidades negras eu pode
riaacionar as APAEse as Pestalozzi; o nobre presi
dente e colega Paulo Roberto poderiam acionar
- já tivemos um fórum tão recentemente um
fórum nacional em Brasília- é fácil reunir esse
pessoal novamente aqui. E a gente já começava:
dia 22, um grupo; dia 23, outro, e assim já come
çávamos em cima das audiências públicas.

O SR. PRESIDENTE(IvoLech) - Nesta nossa
conversa informal, pedi permissão ao Relator,até
porque é o que está mais próximo, de também,
nessa questão da audição, abrirmos a informa
lidade e fazermos uma audição informal. Não sei
se o companheiro Paulo Roberto Moreiragostaria
de colocar alguma coisa, ou o Terena, no sentido
de nos auxiliarem nessa questão das audições.
Os Constituintes estão de acordo?

Eu informaria que o colega Paulo Roberto Mo
reira é, sem dúvida, uma das maiores, talvez a
maior liderança nacional dos deficientes físicos.
Então, é um homem bem mais capacitado do
que eu para colocar a questão do deficiente físico,
ele tem todo esse sentimento. Eu acho que o
Terena e o Carlos e os outros companheiros po
deriam também nos subsidiar.

O SR.CONSTITUINTE PAULO ROBERTOMO
REIRA - Sr. Presidente, eu estava preocupado
com isso, como poderia ser a nossa participação,
se nós teríamos direito a voz, em reuniões como
esta.

Gostaria de começar dizendo que eu tenho
muita compaixão da nossa sociedade avestruz,
porque ela pensa que existe alguma maneira de
se desenvolver sem ser negando os problemas
dela própria. Não existe outra maneira de desen
volver, a única é esta, negando, superando, negan
do no sentido dialético e superando as próprias
deficiências. Afirmar virtudes a gente já viu que
não dá certo, esses gastos todos que existiram
aí, ao longo dos vinte anos, nós vimos aí um
gasto supérfluo. É evidente que a sociedade só
pode evoluir através dessa superação dos seus
próprios problemas. Então é uma lástima verificar
essa audiência, e nós já estamos acostumados
com isso. Agora, creio que nós temos alguma
coisa prática para resolver. Acho que se poderia
indentificar as minorias, e colher material dessas
minorias e dos próprios negros, populações indí
genas, portadores de deficiências, se colher esse
material, solicitar inclusive assessoia desse pes
soal, estudar uma agenda com eles, para saber
aqueles que não estão em Brasília. Isso porque
um problema que nós temos muito sério é que
as maiores lideranças não estão aqui, em casos,
por exemplo, de deficientes a gente vê que tem
muita gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, por ai afora, pelo Brasil inteiro. Agora,
tem algumas coisas que nós precisamos tomar
providência também. A Constituinte Sandra Ca
valcanti,por exemplo, já cotejou os quatorze itens
com o Projeto Afonso Arinos, seria bom verificar
essa questão dos quatorze itens, porque aí facilita,
porque todos os portadores de deficiências vie
ram discutindo ao longo desse ano inteiro,passa
do, e conseguiram se concentrar em tomo de
quatorze itens, porque aí facilita, porque todos
os portadores de deficiências vieram discutindo
ao longo desses anos passados e conseguiram
se concentrar em tomo desses quatorze itens,
isso vai facilitarmuito. Acho, também, que seria
importante se ter um jurista para poder verificar
o que é matéria de Constituinte, o que é matéria
de Lei Ordinária. Isso é uma coisa que teremos
sempre dificuldades, então é fundamental, antes
de qualquer coisa, localizar esses juristas, se não
for uma pessoa muito competente, a gente vai
ficarsem saber o que fazersobre isso tudo, colher
esse material dessas dez e doze Constituições.

Sr. Presidente, eu acho que seriam importantes
essas doze ou dez Constituições, para que a gente
tivesse cópias delas e pudesse ver isso tudo. E
quero também dizer o seguinte: acho que com
pouca gente fica mais fácil trabalhar, embora a
riqueza de proposta possa diminuir,e a força polí
tica possa ser menos, por enquanto é isso só.
Muitoobrigado.

A SR' CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- A medida que ele colocou a necessidade de
jurista, pelo menos, na minha compreensão, já
não vou colocar a compreensão de todos, é de
que essa seleção deverá ser feita na medida em
que a gente tem a Comissão de Sistematização
e que provavelmente terá uma estrutura maior
para essa seleção. Ai o colega Nelson Seixas colo
ca: Será que não vai ser frustrante? Não. Eu acho
que após essa seleção nós estaremos ainda discu
tindo esse sistema nas leis ordinárias.

O SR.PRESIDENTE (lvoLech) - São 49 parla
mentares que compõem de forma já direta a siste-

matização. Eles estarão se desdobrando em regi
me de plantões em cada Subcomissão, sempre
um desses homens que são, pela sua titulação,
versados, que fariam o acompanhamento dos
nossos trabalhos. E me informa também o Consti
tuinte Relator que estaria sendo providenciado,
pelas duas Casas e pela Constítuíntaenfírn, essa
assessoria.

A SR' CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- Isso é normal. A minha compreensão sempre
foi essa. Não tem sentido. Os movimentos sociais
aí existentes não teriam de ter esta obrigação de
conhecimento jurídico,para saber o que é leiordi
nária e o que é para a Constituinte. Nesse caso
caberia, evidente, a nós, à Assembléia Nacional
Constituinte e à Comissão de Sistematização para
fazer essa seleção.

O SR. CONSTITUINTE (Nelson Seixas) - Sr.
Presidente, discordamos um pouco' da Consti
tuinte Benedita da Silva,no tocante a deixar para
a Comissão de Sistematização essa separação
entre matéria constitucional e leis ordinárias. Ha
verá sempre para essas minorias que nós repre
sentamos, pessoas deficientes, índios e negros,
haverá sempre frustação. Então, eu sou de pare
cer que não se deva deixar à Comissão de Siste
matização essa frustação. Épreciso que logo mais
a gente comece a receber essas propostas, e dizer:
Isso é matéria constitucional, isso não é, para não
caminharmos adiante por uma frustação. Na me
dida que se pedem publicamente sugestões para
a Constituinte, veêm as coisas as mais diversas,
às vezes disparatadas. Então, é preciso que a gen
te faça essa separação agora. É preciso, por exem
plo, nas pessoas portadoras de deficiência sentir
que às vezes um artigo bem colocado vai dar
toda uma série de direitos, do que uma série de
pequenas particularidades. De modo que isso é
bom que eles começam a entender o que é essen
cialmente Constituição, e que nós queremos uma
Constituição mais concisa possível, uma Consti
tuição que todo mundo conheça e que todo o
mundo leia. Se nós chegarmos a uma Consti
tuição com seiscentos, oitocentos artigos, a maio
ria da população brasileira não vai ler, como não
lê a atual Constituição.

A SR' CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- Acho que V. Ex"não tem muito que discordar
de mim não. E não disse em nenhum momento
que eu estou atribuindo esses poderes à sistema
tização, nós estamos falando a nível de estrutura.
Quem é que tem estrutura. Nós não temos um
jurista em cada subcomissão, e deveríamos ter.
Agora o Presidente já coloca essa possibilidade.
Então, à medida que você tenha nas comissões,
eu já não digo na nossa, mas em toda as subco
missões, um jurista que vai nos acompanhar no
trabalho, então eu acho isso certissimo. Nem a
Sistematizaçãovaiprecisar nos ajudar nesse senti
do. Eu falei a nível de estrutura, que nós não
temos. Acho que o fato de serem apenas os parla
mentares, nós não garantimos uma determinada
estrutura para acompanhar as discussões. Eu
penso que falta muita coisa ainda, não somente
um jurista, mas eu acho que falta até uma repre
sentação fora do Parlamento, a nível desses seg
mentos, para assessoramento permanente, por
que essas coisas nós não conseguimos fazerante
riormente.
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o SR. CONSmUlNTE LAURO UMA - Gos
taria de usar da palavra agradecendo o espaço
que está nos sendo dado hoje, aqui, nesta reunião
informal,para colocar o que eu entendo que seria
a melhor forma que nós poderíamos colaborar
com o trabalho da Subcomissão. Parece-me que
enquanto se apresentava as alternativas,eu estava
pensando aqui com relação à questão da multipli
cidade de movimentos localizados do Movimento
Negro Nacional, e das nossas diferenças internas,
inclusive. Eu entendo que talvez melhor forma
de contribuição nossa fosse através - utilizando
essa hipótese, essa alternativa de um dia ou dois
- através dos tópicos que nos dizem respeito
mais de perto, mais propriamente, como por
exemplo, a questão cultural da cultura negra, a
questão religiosa, a questão de violência policial,
as questões envoMdas a nível de Código de Pro
cesso Civil, que geraria a criminalização ou não
da descriminalização racial, a questão da imagem
do negro nos meios de comunicações e coisas
do gênero. E nós teríamos, aberta essa possibi
lidade, condições de articular com todos os gru
pos, a nível nacional, para que as pessoas ou
os grupos que fossem apresentar, se abstivessem,
se adstringissem a um único desses tópicos de
modo a que déssemos oportunidade e a todos
de se manifestarem a trazer a sua contribuição,
mas a partir da visão tópica e não da visão locali
zada estadual, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia,
ou coisa do gênero.

O SR. PRESIDENTE(IvoLech) - Obrigado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BóIA - Peço desculpas por ter chegado atrasa
do,por causa da eleição do PMDB. E não acom
penhel a discussão inicial.Então, eu gostaria, ape
nas, de fazer uma consulta a partir das colocações
feitas, para ver se já foram colocadas ou levan
tadas essas questões, nesta reunião informal. Te
nho a sensação de que é fundamental que no
início,além da questão das organizações, dos mo
vimentos sociais que representam as diversas mi
norias neste País, que seja colocado com um dos
pontos de nossa preocupação, do nosso início
de trabalho, que nós temos uma visão teórica
das questões aqui levantadas. Explicito:Com rela
ção à questão dos negros, população negra neste
País, que nós tenhamos alguns grandes analistas
dessas questões, independente dos movimentos
sociais, das organizações políticas do movimento
negro, para que nós possamos, a partir dai, come
çar formar opinião pública interna, aqui dentro,
dos diversos posicionamentos, de como essa
questão se coloca historicamente na sociedade,
e também ter a preocupação de formar a opinião
pública externa. Nós somos minoria aqui dentro,
somos minoria dentro da própria instituição em
que estamos trabalhando, então vamos ter a sen
síbilidade política para extrapolar, fazer com que
a sociedade perceba a dimensão do problema
que estamos tratando, porque do contrário vamos
fazer simplesmente uma lei que não terá nenhum
valor, porque nem será debatida, não criará ne
nhuma repercussão na sociedade. Então, a minha
preocupação é que em um primeiro momento,
eu não daria ordem de prioridade a isso, poderia
ser feita de forma intercalada, concomitante com
outras iniciativas das instituições, dos movimen
tos sociais, mas que tivéssemos a preocupação
de trazer desde um Frorestan Fernandes, por um

acaso~ nosso ConstiúJinte, nosso compa
nheiro na Constituinte, e um dos pioneiros no
estudo da questão negra, um dos estudiosos pio
neiros no Brasil, como cientista social, aos estu
diosos mais modernos na questão dos negros.
Trazermos um antropólogo, no que diz respeito
às questões das minorias, o que significa você
ser marcado na sociedade, o que significa você
ser portador de uma deficiência e ser considerado
simplesmente um cidadão de segunda e terceira
categoria. O que significa você ter uma naciona
lidade, ter uma etnia diferente da etnia da maioria
da população brasileira, como é o caso dos índios,
e você ser considerado um cidadão inferior, não
é um cidadão, você é uma criança tutelada. Então,
nós mesmos, para os próprios Constituintes. Em
um segundo momento é fundamentaI para que
nós possamos com que a partir daqui nós venha
mos a ser respeitados pela sociedade. Preocu
pa-me isto, porque o respeito interno nós não
estamos merecendo nesta Casa. Então, ou nós
extrapolamos a discussão meramente de cunho
judicial,na preocupação de fazer uma Constituin
te, a nova Constituição, a nova regulamentação
jurídica para este País; se nós tivermos uma boa
fundamentação filosófica, teórica e política, nós
vamos sair daqui com UI'Í1a proposta medíocre,
não vamos além das nossas constatações, das
constatações que temos hoje, das pequenas ou
grandes reivindicações que temos hoje.

Uma segunda colocação que eu queria fazer
seria com relação a diversidade dos movimentos
sociais e das instituições que reivindicam para
si, em algumas situações, o monopólio polftico
da reivindicação sobre determinada categoria.
Acho que temos de nos aperceber disso, fazer
com que esta seja uma comissão democrática.
Existe divergência nos movimentos dos índios,
nas populações indígenas, entre as instituições,
então que elas coloquem sobre nossa mesa, que
elas tenham acesso para defender as diferentes
posições. Existem divergências com relação aos
movimentos negros, então que sejam colocadas,
que não sejam privilégiode uma única visão, da
quele que é o reconhecido. Nós estaríamos ne
gando aí o próprio sentido da nossa comissão,
de entender o porquê de sociedade estingmatizar
as minorias, os pequenos, aqueles que estão fora
da fila.

Uma terceira colocação que eu gostaria de fazer
é que além das instituições e dos movimentos,
além dos movimentos sociais, além dos teóricos
que nós tivéssemos uma preocupação aqui de
em alguns casos que deveriam ser bem selecio
nados, devido ao problema de tempo, tivéssemos
a ousadia de ouvir aqui, quando cheguei aqui,
estava ouvindo esta discussão a ousadia de sair
mos de Brasília e não ficarmos de costas para
o Brasil, de conhecermos essa realidade in loco,
tenhamos a ousadia de conhecer onde o rnoví
mento das pessoas portadoras de deficiência físí
ca for um movimento mais bem organizado do
Brasil,então tenhamos a ousadia de convocá-los,
de estarmos presente a uma reunião onde formos
convocados. Tenhamos a ousadia de estar pre
sente às reuniões das nações indígenas, onde
nós formos convocados, aí seria fruto uma longa
negociação entre nós, para saber quais as sítua
ções, quais os locais, quais os movimentos sociais
que nós poderíamos visitar.Então a minha preo
cupação seria basicamente esta, de reconhecer

uma existência, a importância das instituições que
representam esses movimentos, reconhecermos
que existe uma diversidade na representação, em
algumas situações, não privilegiar somente uma
das representações. Reconhecer e ter a preocu
pação de chamarmos aqui os maiores especia
listas nessa área, e não termos a preocupação
de negar-lhes tempo. Será fundamental para nós
fazermos isso, criarmos um eco de opinião públi
ca a favor das minorias aqui dentro, chamarmos
toda a imprensa, a imprensa não está dando a
cobertura que poderia dar a uma questão tão
importante como esta. Então, vamos fazer uma
articulação com a imprensa para que ela esteja
presente aqui, o que é fundamental, porque ao
contrário nós não estáriamos fazendo bem o nos
so trabalho. Praticamente, era isso que eu queria
colocar.

E mais, Sr. Presidente. Não esqueçamos do
que significa ser homossexual, nessa sociedade,
e o que os códigos dizem, como eles reprimem,
como eles discriminam, e estigmatizam todas es
sas pessoas, que por opção, ou pqrque por qual
quer motivo, são homossexuais. E fundamentaI
a gente reconhecer e respeitar todas essas mino
rias.

o SR. PRESIDENTE(Ivo Lech) -Informo ao
Plenário que o Deputado José Carlos Sabóia é
um antropólogo. Hoje,pela manhã, me telefonou
o Professor Décio Freitas, é um gaúcho, se colo-'
cando à disposição da subcomissão em todó e
qualquer sentido que ele pudesse contribuir.

A SR' CONSmUINTE BENEDITA DA SILVA
- Quero aqui dizer ao Sabóia que, dentro de
sua capacidade, da sua competência, nós já tínha
mos colocado exatamente essa nossa preocu
pação desses debates, de fazer com que isso aqui
seja um espaço democrático, que não haja uma
discriminação até, e já tínhamos abordado o fato
flagrantes em que nós somos apanhadas a nível
de preconceitos e tudo mais. Então, foram muito
importantes as suas colocações por que você che
gou depois e realmente reforçou aquilo que nós
havíamos dito anteriormente. Eu penso que agora
nós temos que começar a nos movimentar. Eu
não sei se você chegou na hora em que estáva
mos falando a respeito de sequnda-feíra, onde
vaiter uma manifestação, às 15 horas, das entida
des negras, que estarão entregando essa decu
mentação. Nós estamos acionando a imprensa
e tudo mais, para que a gentejá comece a divulgar
essas propostas. Nós temos que ainda sensibilizar
muito, nós pegamos os temas malditos, então
nós temos que sensibilizarmuito ainda o Congres
so, a sociedade, a imprensa para essa questão.
Nós já temos como iniciativa esse encontro na
segunda-feira às 15:00 hs.

O SR. CONSmUlNTE JORGE DA SILVA 
Sr. Presidente, peço a palavra. Sou Jorge da Silva,
sou o Índio Terena, da Assessoria para Assuntos
Indígenas do Ministérioda Cultura.

A iniciativaque o Sr. Presidente está colocando
à Mesa de ouvir os membros das comunidades,
que esta Subcomissão está encarrecada de levar
todas as questões à Constituição, e também da
palavra do Constituinte Carlos Sabóia de realmen
te chamar as pessoas que estão envolvidas nessas
questões e que realmente estão convivendo com
essas pessoas há muito tempo, eu acho que é
uma iniciativa muito importante. No nosso caso,
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por exemplo, no caso dos índios, nós não temos
nenhum representante legítimo aqui dentro desta
Casa,mas nós temos vários aliados, tanto Depu
tados como Senadores, porque realmente nós
precisamos de um maior número de aliados aqui
dentro, para que nós possamos realmente conse
guir colocar dentro da Constituição os nossos
direitos,o direitoda nossa cidadania. Porque real
mente seria muito importante, como o Deputado
João Carlos Sabóia disse, chamar as pessoas que
são líderesnessas entidades, não somente os líde
res dos movimentos sociais, mas as próprias pes
soas que realmente são da comunidade, para que
os parlamentares desta comissão também pos
sam sentir na sua pele o que eles estão sentido,
porque são eles que melhor sabem da sua luta
mos tendo desde anos passados, e que a própria
Constituição nega a essas comunidades. E mais
uma vez,na convocação da ConstituinteBenedita
da Silva,de segunda-feira, não somente os negros
estarão entregando os seus documentos mas
também os índios estarão entregando os docu
mentos a esses parlamentares que estiverem pre
sentes, e também estará marcada uma reunião,
parece-me que no dia 21 deste mês, para uma
discussão com vários parlamentares. Então é
muito importante a participação das comunida
des. E a minha sujestão é que realmente quando
esta Comissão estiver tratando de um assunto
no tocante aos índios,por exemplo, que se chame
alguns líderes indígenas, e não somente os líderes
indígenas, mas também os líderes dos movimen
tos que apóiam os índios, se puderem fazer essa
convocação para que essas pessoas possam che
gar aqui e realmente fazer as suas colocações
concernentes às comunidades indígenas. Obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) Com a palavra
o Sr. Paulo Roberto.

O SR. PAULO ROBERTO- Sou do Ministério
da Cultura. Eu achei as palavras do Constituinte
José Carlos Sabóia importantíssimas, mesmo
porque a questão antropológica aqui neste nosso
trabalho é da maior importância, porque eu creio
que o tempo todo a gente vai estar em torno
do preconceito. E eu acho que aí a gente tem
uma colaboração grande a dar. Acho que, então,
fazer uma reunião com antropólogos aqui para
que a gente clareie a questão do preconceito é
o preconceito, porque o preconceito é o que nos
unifica aqui. Inclusive o Ministro Célso Furtado
disse uma frase muito importante, para essa ques
tão nossa. Nós precisamos compatibilizara identi
dade com as diferenças. Essa é a nossa função.
É evidente que nós temos que ter a sabedoria
de trabalhar a questão das diferenças, com a
questão da identidade, que nós temos com todos
os seres humanos que são objeto e sujeito desta
Constituinte.

Agora uma outra coisa que o ConstituinteCar
los Sabóia falou da maior importância, talvezseja
a nossa maior dificuldade,é a questão da impren
sa. Quer dizer, não existe nada de importância
que nos seja veiculado pela comunicação de mas
sa. E nós temos um problema seriíssimo com
a imprensa. Se a gente não existe no meio da
comunicação de massa a gente não existe.Então
eu acho que isso é fundamental. O que caracteriza
aqui é aquilo que o Adorno falou: (inuandível)
e sem sujeitos historicamente deserdados serão

os herdeiros da cultura". E por isso que eu não
estou muito triste hoje, tem pouca gente aqui,
mas nós vamos herdar essa cultura. Então essas
duas ações são fundamentais. Uma é saber o
que o preconceito, e aí seria importante convocar
os antropólogos, e a outra é ter muIta habilidade
em convocar a imprensa. Senão o nosso trabalho
aqui vai passar despercebido.

O SR.PRESIDENTE (IvoLech)- Perfeito,nós,
aqui, anotamos algumas questões aí, e, pelo que
eu entendi, nós passamos por um trabalho de
identificação das minorias. Então eu fuianotando
aqui, começando pelos deficientes físicos, defi
cientes visuais, deficientes auditivos, os negros,
as populações indígenas, a PAS,Pestalozzi, mino
rias, aí eu coloquei ainda uma subdivisão, osteo
mízados, Eu conversava também com Depu
tados hansenianos, conversava com o Deputado
Seixas, sobre a questão do supradotado, que eu
não sei se nós vamos contemplar ou não aqui,
homossexuais. Então passa por esta identificação,
que nós temos que ter clara. E hoje à tarde nós
temos um encontro, às 15:00 h com o Presidente
Eden Tavares. Eu já gostaria até de estender. Eu
acho que até conto também com a simpatia do
Relator Alceni Guerra, os companheiros que pu
dessem participar também, até para nos ajudar,
estendesse o convite também às 15:00 h com
o Presidente e o Relator da Comissão grande da
Ordem Social; e às 19:00 h o encontro com o
Presidente UlyssesGuimarães, com todos os Pre
sidentes e Relatores de Comissões e Subcomis
sões. E nesses encontros nós vamos ter os infor
mes mais precisos e mais claros. Nósvamos rece
ber um calendário, já perfeitamente mastigado
e adptado com os prazos, com determinação e
demarcação dos prazos, inclusive acho que a
Subsecretaria de Comissões, poderia fazerchegar
aos parlamentares, mesmo em seus Estados, es
se trabalho. E outro trabalho que vamos receber
ainda hoje é referente às minorias e à maneira
com que elas são comtempladas nas Constitui
ções modernas. Então seria mais ou menos essa
a síntese e o nosso programa de trabalho para
o dia de hoje. E a convocação já de uma forma
unânime do próximo encontro para quarta-feita,
dia 22, às 9:30h. Seria isso? Estamos recebendo
também a visita do Constituinte Doreto, que é
também o 10 Vice-Presidente da nossa Subco
missão. Quarta-feira, dia 22 às 9:30 h. Se pode
avançar, e pelo que eu entendi, quarta-feita, se
pode avançar a nívelde já termos na outra semana
a primeira audição, que nós efetivamente vamos
sonhar em estarmos aqui já com todos esses
dados, com toda a situação legal da Comissão.
Vamostambém esperar que se tenha um número
de vídeovintee um, que tenha os prazos defmitiva
mente demarcados, e nós teríamos encontro na
quarta-feira e também na quinta, teríamos dois
dias de trabalho. Nós poderíamos ficar na quarta
e quinta com trabalho de organização, e já fixando
o calendário para os trabalhos de terça, quarta
e quinta da outra semana. Então as colocações
todas que foram feitas aqui, a nível da audição,
principalmente, se nós já poderíamos tomar algu
mas medidas, e deixaralguns companheiros aqui
de sobreaviso. Esta sujestão e a idéia da presença
de um antropólogo, presença de estudioso, uma
autoridade sobre essa questão das minorias e tal,
o nome citado Florestan Fernandes, acho que
nós poderíamos já na quarta-feira, e mesmo na

quinta, já tomarmos como deliberação apreciar
mos essa sujestão e já teríamos então o começo
dos trabalhos de audição e informação na Comis
são. Seria isso. Quarta-feira é dia 22, quinta é
dia 23 e aí encerramos os nossos trabalhos na
semana que vem. Eu estou sem calendário, a
outra terça-feira seria 28. Começaríamos as audi
ções dias 28, 29 e 30, se for possível.Terça-feira
é dia 29. Se possível teríamos a primeira audição
no dia 28, 29 e assim por diante. Houve uma
manifestação, colega e não sei se o colega Sabóia
estava presente, de se forçar, ou de se insistir,
ou de se recomendar que as audições fossem
efetivadas agora, no começo dos trabalhos. Até
para que se pudesse, quando aflorar a discussão
específica, se ter a vivência, da questão se ter
o testemunho. Então não teria sentido, como foi
ssões de audição no último prazo da comissão.
Então isso aí foi mais ou menos assentado pelos
companheiros que estiveram presentes nesse
nosso trabalho informal aqui na Comissão hoje,
pela manhã. Agora nós vamos ter alguma dificul
dade quanto a trazer esse pessoal já num prazo
tão curto.

ASRA. CONSTITUINTE BENEDITA DASILVA
(Fora do microfone. Inaudível.)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA - Eu dou a sugestão, Sr. Presidente, a
partir da colocação da nossa Constituinte Bene
dita da Silva, que a gente começasse a amarrar
mais a partir da sua colocação, começássemos
a amarrar mais essa proposta. Por exemplo, com
relação ao movimento negro, a questão que a
Deputada Constituinte Benedita da Silvae outros
Constituintes, que tiveram contato com alguns
grandes intelectuais nessa área, que nós amarrés
semos para tal dia, e tentássemos porque se dei
xássemos em aberto ficará cada vez mais difícil
e vamos perder os prazos. Eu dei a sugestão só
do Florestan Fernandes em homenagem ao nos
so Constituinte,ao movimento negro. Eu não es
tou falando de forma nenhuma que seja o flores
tan, Eu quero deixar bem claro isso.

O SR.PRESIDENTE (IvoLech)- E essa nossa
ida à base até oportunizariaa gente traçar e tomar
algumas medidas, como a expedição de convites.

O SR.CONSTITUINTE LAURO LIMA-Sr. Pre
sidente, permita-me só uma observação. É que
eu gostaria só de entender um aspecto. A vida
de uma grande autoridade no assunto, que eu
acho extremamente louvável e bem oportuna
a colocação do Constituinte José Carlos Sabóia,
não implicaria já a diminuição do espaço para
que o homem comum, o movimento negro como
uma coisa específica, aquele que sofre especifica
mente o problema, deixasse de comparecer.

Pelo contrário. Então eu gostaria de sugerir que
fosse feitocomo um conjunto SÓ, quer dizer,que
no mesmo movimento que viesse um historiador,
viesse também, para os depoimentos mais deta
Ihados, aquele que passa pelo problema espe
cífico.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Se o tempo
não fosse pequeno se passaria a tarde e a noite
para começarmos os trabalhos de audição. Seria
então na terça, quarta e quinta. Seria nos dias
28, 29 e 30. Então a gente já poderia começar
uma articulação nesse sentido.
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o SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS 
Eu estava conversando com o colega Terena,
aqui, e ele disse que no primeiro dia já poderia
comparecer. Seria interessantíssimo amarrar isso.

A SRA CONSTITUINTE BENEDITA DASILVA
-Seria aplicação do conhecimento técnico-cien
tífico com uma representação popular.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Seria dia
28 as populações negras, dia 29 as populações
indígenas, e eu acionaria o pessoal de APAE para
o dia 30. Extra-oficialmente, até porque a Comis
são tem que aprovar na quarta-feira, dia 22, esta
ríamos então dando esse passo.

O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS 
Eu gostaria só de sugerir o seguinte; dia 28 o
movimento negro; 29, populações índigenas, e
dia 30, APAE.

O SR.PRESIDENTE (Ivo Lech) - APAE e Pes
talozzi, seriam os deficientes mentais.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA-Os portadores de deficiências físicasfica
ram para um outro dia? E que dia poderíamos
insistir numa grande visão, assim, uma grande
análise sobre a questão do estígma do precon
ceito, o que caracteriza uma minoria, porque as
minorias são fundamentais numa sociedade anti
democrática. Acho que seria fundamental que nós
abríssemos esse debate com esse tipo de reflexão.

O SR. CONSTITUINTE LAURO UMA - Nobre
colega, seriam minorias no poder, porque os ne
gros são minoria.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BóIA- Minoriaem termos de participação políti
ca, nas decisões políticas. É nesse sentido... os
negros são maioria nesta Nação.

As mulheres também são e não têm pratica
mente participação no poder.

Então a minha colocação seria a seguinte: é
que antes de nós começarmos pelos diversos seg
mentos das maiorias, pelas diversas categorias,
estigmatizadas, nós tivéssemos uma visão, uma
bordagem porque é fundamental estigmatizar as
pessoas, estigmatizar grupos, tomá-Ias minorias
sufocadas, social e politicamente. A partir dessa
visão, ela vai ajudar todos nós Constituintes e vai
ajudar a opinião pública a entender a importância
desse espaço democrático. E não diz respeito ao
indio,não dizrespeito ao negro ou a pessoa porta
dora de deficiência física, diz respeito a todas as
minorias, porque o preconceito tem a mesma
base. A visão etnocêntrica é uma visão distorcida,
deixa o sinal, você tem aquele sinal e não presta,
é inferior,é considerado inferior.Então nós gosta
ríamos de sugerir que nós começássemos com
uma visão um pouco mais abrangente. Podería
mos trazer dois grandes intelectuais, dois grandes
cientistas sociais para começar esse debate e de
pois logo em seguida começaríamos a abarcar
questões específicas de cada minoria. Seria ante
rior à questão do negro.

O SR. PRESIDENTE(IvoLech) - E nós tería
mos a possibilidade de fazer esse trabalho na
quinta-feira, dia 23, e nós abriríamos na quarta,
dia 22, trabalhos de organização, e numa manhã
nós assentamos toda a organização da Comissão.

O SR. CONTlTUINTE (Intervenção fora do mi
crofone) - Nós precisamos ver até quando é
que vai o recesso da Semana Santa.

o SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Vai até o
dia 21 e 22. Dia 22 é o primeiro dia de trabalho
efetivo,e a pauta seria organização dos trabalhos
da Subcomissão. Nós consumiríamos todo o dia
na questão de organização.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA - Acho essa questão tão importante que
eu acho que nós deveríamos ter três antropólogos
aqui, um nós já temos, o outro seria o Florestan
Fernandes. Então seria interessante que nós con
vidássemos pelo menos três para ter dois no máxi
mo, se nós convidarmos um talvez não chegue
aqui. Nós precisamos ter três aqui para uma di
cussão em tomo do assunto.

A SR' CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- Isso que você coloca tem fundamento. Acho
que nós vamos trabalhar muito mais em cima
disso, ter um número maior, enquanto Consti
tuinte, nós estamos muito à vontade, porque nós
temos um grande antropólogo aqui, que vai tam
bém debater, então não vamos ficar tão frustra
dos. O antropólogo chega aqui, vamos ter uma
representação parlamentar que vai enriquecer os
debates, acalorar também, nós vamos tentar cha
mar o máximo, por causa da dificuldade de-che
gar aqui, de outros Estados, a tempo, então vamos
ter que fazer mais de um convite.

O SR.CONSTITUINTE (Intervençãofora do mi
crofone) - É a Ruth, esposa do Senador Fernan
do Henrique Cardoso, que é professora da USP
e é antropóloga. Ela poderia participar também.

O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS 
Sr. Presidente, eu perguntaria a V. Ex' se vai ser
mesmo nesta sala, eu já estou animando com
o público. Eu já começo a me animar com a
perspectiva do público.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - O otimismo
do colega Seixas é incrível.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA- Quem entende muito das questões de
minorias é o antropólogo Peter Fry,ele é um dos
que têm estudado muito sobre essa questão, a
própria Ruth Cardoso, Eunice Duras, lá de São
Paulo, da UPIS, da Professora Manuela Cameiro,
tem Gilberto Velho, lá no Rio de Janeiro, que é
um dos maiores especialistas nesta questão de
minorias. Na questão dos negros tem aquele do
Rio Grande do Sul, o historiador Décio Freitas,
que tem os melhores trabalhos nisso aí. Ele tem
os maiores trabalhos bonitos com relação à histó
ria do preconceito dos negros neste País, tem
nomes muito bons, seria bom listar e depois fazer
alguns contatos. Eu estou em dúvida com relação
ao dia 21 de abril.

O SR.PRESIDENTE (IvoLech) - Vamos colo
car as coisas no sentido prático. Quantos nomes
nós teríamos condições de ouvir, assim por ses
são?

A SRA. CONSTITUINTE BENEDITA DASILVA
- (Fora do microfone inaudível)-

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Pelo que eu
estou entendendo, nós teríamos no dia 22, organi
zação da comissão, e dia 23 esse trabalho de
informação, que seriam essas autoridades. Então
nós gastaríamos um dia com a informação à co
missão. Seria no dia 23. Para que se possa fazer,
depois, as oito reuniões de audições.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA - Depois viria dia 28, 29 e 30 já com
três sessões marcadas.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Nós não
poderíamos nos fíxar já em cima de 4 ou 5 no
mes?

OSR. CONSTITUINTE PAULO ROBERTOMO
REIRA - Existem pessoas nesta área e que va
mos pegar e fazer uma coleta de nomes; na área
de minoria específica tem uma pessoa que tem
estudado muito isso, que é o Florestan Fernandes,
o Peter Fry, atualmente está no Museu Nacional
do Rio de Janeiro, no caso específico das popula
ções indígenas talvez seja melhor ouvir Manuela
Carneíro,que é uma grande antropóloga também,
o Gilberto Velho, do Rio de Janeiro, do Museu
Nacional,também. DarcyRibeiroé um dos nomes
mais brilhantes que temos neste País, em termos
de antropólogo, preocupado com todas essas
questões.

O SR.PRESIDENTE(IvoLech) - Se nós fizer
mos um esforço e contemplássemos aí, de 4 ou
5 nomes, no dia 23.

O SR.CONSmUINTE PAULO ROBERTOM0
REIRA - Seria interessante a gente chamar pes
soas de comunidades diferentes, por exemplo,
um do Sul, um de Porto Alegre, um de São Paulo,
um do Rio de Janeiro. Seria interessante dois ho
mens e duas mulheres. Ficaríamos com quatro,
faríamos uma espécie de política.

O SR. PRESIDENTE(IvoLech) - Eu poderia
me encarregar do Professor Décio Freitas.

O SR.CONSTITUINTE PAULO ROBERTOMO
REIRA - Na questão dos negros é fundamentai
a presença dele. Queria só fechar aquela questão
que o nosso Constituinte Seixas colocou. Em tor
no de três e quatro no máximo, em tomo de
um painel. Aí nós comecaríamos a discutir os
nomes. E outra sugestão que eu daria era de
que nós poderíamos fazer consultas. Eu conheço
alguns grandes nomes nessa área, mas nós pode
ríamos fazer consultas hoje e amanhã, para fechar
os nomes, e eu não teria predileção com nenhum,
respeito alguns, mas nós veríamos quem está
mais avançado, quem está aprofundando mais
os estudos nessa área. E quem pode vir.Asegun
da questão é saber se a nossa Subcomissão tem
recursos a nívelde passagens. É fundamental isto
ai. Se o Presidente pudesse dar uma resposta
urgente.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Às 15 horas
o Secretário Guilherme estaria conosco na reu
nião com o Constituinte Eden Tavares, parece
que é na sala da Comissão de Ordem Social.
Então, às 15 horas nós já teríamos essa situação
já definida.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA - Se o primo rico não pagar, o primo
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pobre paga, o Ministério da Cultura. Porque eles
têm interesse nesta questão, a gente vê isso aí,
lá.Achofundamental que o Presidente ou o Rela
tor, nessa reunião que vai ter hoje, devem exigir
quea nossaConstituinte, em termosde sua estru
tura logística, admlnitratíve, emtermosdos recur
sos da Câmara dos Deputados, tenha recursos
para isso é fundamental.

ASRA. CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- Eu também concordo com Sabóia. Porque
nós precisamos começar, nesse espaço,a garan
tiralgumacoisaque possibilite levarmos a comis
são adiante.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA-Inclusive, a questãodetrazeras minorias
pera audição. Eu estavacom essa preocupação
até a nÍVel de a própria Constituinte ajudar no
transporte, locomoção dessa gente, são passa
gens calissimas.

ASRA. CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- Nós temos que realmente conseguir isso. Eu
acho que nós temos condições para isso.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Então, fica
riamoscom a quinta-feira, dia23, paraessa audi
ção inicial, pegando Um visão geral de toda a
qUestão que estamos tratando, não é isso?

A SRA. CONSTITUINTE BENEDITA DA Silva
- Qualo horário?

OSR.PRESIDENTE (Ivo Lech) - Seriaàs 9:30
hs, até para que não se inviabilizasse a sessão
da constituinte.

ASRA. CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- Se bem queacho que nósvamostomarnovos
rumos, pelo que que estou sabendo a nível de
ter ou não essas sessões, Parece-me que hoje
vocês devem discutir Isso também. Existe uma
proposta de que não haja sessão, pelo menos
uma a duas Sessões nesse período em que as
comissõesestãoreunidas. Porqueparecequenão
deu muito certo o fato da gente estar reunida,
a necessidade que as comissõestêm até de pror
rogaras dlscussôea, Entãoacho que vaiter algu
ma porpostanesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Sei lá. Se
eu pudesse fazer uma proposta, eu até faria, que
as sessões da Constituinte fossem a partir das
18:00e 18:30hs. Queas comissõesficassem com
o tempo nobre o dia Inteiro. Então,nos poderia
mos fazer uma audição, pela parte da manhã,
teríamos um Intervalo de almoço, e recomeça
riamos à tarde. Porque aqui vai se travar - e
'eu estou vendo assim esse desenho - verda
deirosfóruns, porquenunca se teVe essa oportu
nidade. Nós não podemos ficar adstritos a um
horário, meio-dia, meia hora, começa a fome e
tal, e ter que remeter esses companheiros para
uma discussão a partir das 19:00hs, se voltaria.
Então,o racional seriaqueas comissõesficassem
com o dia inteiro.

Agradeço a presençade todos.
Está encerradaa reunião.

(Encerra-se a reunião às 12 horas e 15
minutos./OO)

COMISSÃO DA FAMtLlA,
DA EDOCAÇÃO, COLTORA

E ESPORTES, DA
CiêNCIA DE TECNOLOGIA

E DA COMONICAÇÃO
ATA DA l' REUNIÀO,INSTALAÇÃO

REALIZADA A lo DEAl3R1L DE 1987.

Ao primeiro dia do mês de abríl do ano de
milnovecentos e oitenta e sete, às dezessete ho
ras,na Salada Comissão de Transportes, Ala Se
nadorAlexandre Costa, do Anexo "B"do Senado
Federal, reuniu-se a Comissão da Família, da
Educação, Cultura e esportes, da Ciência eTecno
logiae da Comunicação, sob a Presidência even
tual do Senhor Constituinte Florestan Fernandes
e com a presença dos Senhores Constituintes:
Aécio Borba, Álvaro Vale, Ângelo Magalhães, An
tônio Gaspar, Antônio de Jesus, Antônio Salim
Curiati, Arnold Fioravante, Arolde de Oliveria, Ar
thur da Távola, Atlia Líra, Bezerra de Melo, Caio
Pompeu, Carlos Alberto Caó, CássioCunhaUma,
Chico Humberto, Cláudio Avlla, Cristina Tavares,
Eliel Rodrigues, Eraldo Tinoco, Ervin Bonkoski,
EuniceMichiles, FaustoRocha, FernandoCunha,
Flávio Palmier da Veiga, Hermes Zaneti, Iberê Fer
reira, Joaci Góes, João Calmom, João de Deus,
José Carlos Martinez, José Elias Moreira, José
Jorge, José Moura, Kayu lha,Louremberg Nunes
Rocha, Marcondes Gadelha, Maria Lúcia, Matheus
lesen, Mendes Ribeiro, Nelson Aguiar, Octávio Elí
sio,Onofre Corrêa, Osvaldo Sobrinho, PauloMar
ques,PauloSllvs, PedroCanedo, PompeudeSou
za,Rita Camata, Roberto Augusto Lopes, Roberto
Vital, S6lonBorgesdos Reis, Ibiratan Aluiar, Vingt
Rosado, Acival Gomes, Antonio Brito, Ézio Fer
reira, Francisco Sales,Hélio Costa, JovanniMisini,
Luiz Eduardo, Mauricio Nasser, Nivaldo Machado
e Sandra Cavalcante. Havendo número regimen
tal, o SenahorPresidente declarou instalada a Co
missão e esclareceu que iria proceder à eleição
do Presidente e dosVice-Presidentes, convidando,
nos termos regimentais, os Senhores Constituin
tes Sólon Borgesdos Reis e EraldoTinoco para
funcionarem corno Escritinadores. Realizada a
eleição e verificando-se a coincidência do número
de sobrecartas com o de votantes, apurau-se o
seguinte resultado: Para Presidente, Constituinte
Marcondes Gadelha, com cinqüenta votos: Cons
tituinte Mendes Ribeiro, com novevotos, foi con
signado Um voto em branco para o cargo de
Presidente: para lo-Vice-Presidente, Constituinte
José Elias Moreira, com quarenta e sete votos:
Constituinte Arthur da Távola, com Um voto. Fo
ram consignados doze votos em branco para o
cargo de lO-Vice-Presidente; para 2°-Vice-Presi
dente, o Constituinte Osvaldo Sobrinho obteve
quarentae novevotos, registrando-se onzevotos
em branco para o referido cargo.Foram procla
mados eleitos os Constituintes Marcondes Gade
lha, para Presidente, José EliasMoreira, para 10
Vice-Presidente, e OSValdo Sobrinho, para 20- Vi
ce-Presidente. Assumindo a Presidência, oSenhor
Constituinte Marcondes Gadelha agradeceu em
seu nome e dos Constituintes José EliasMoreira
e Osvaldo Sobrinho a honra com que foram dls
tlnguidos. Em seguida, designou o SenhorConsti
tuinte Arthur da Távola para Relator da matéria
e declarou a divisão da Comissão em Subco
missões. Nada mais havendo a tratar, o senhor

Presidente, às dezenove horase quanrenta e cinco
minutos, encerroua reunião, cujoteorserá publi
cado,na íntegra, no Diário da Assembléia Nacio
nalConstltuinte e,para constar, eu Luiz Fernando
Lapasgesse, lavrei a presenteAtaque, depoisde
lidae aprovada, será assinadapeloSr.Presidente.

Anexo li Ata da I"reunião (instalação) da
Comissão da Famllía, da Educação, Cultura
e Esportes, da Ciênci« e Tecl1O!ogia e da
Comunicação, realizada em }p de abril de
1987, ás 17 horas, Integra do apanhamento
Taquígráfico, com publicação devidamente
autorizada pelo senhorPresidente da Comis
são, Constituinte Marcondes Gadelha.

O SR.PRESIDENTE (Florestan Femandes) 
Declaro instalada a Comissão da Família, da Edu
cação, Cultura e Esportes, da Ciência e 'Tecno
logia e da Comunicação.

Apresentereunião destina-se à eleição do Pre
sidentee dos Vice-Presidentes da Comissão.

Convido osSrs.Constituintes 8610n Borgesdos
Reis e EraldoTinocopara funcionarem como es
crutinadores.

Vai-se procederà chamada nominal dos Cons
tituintes integrantes da Comissão. S. Ex's., à me
didaem que foremsendochamados,depositarão
os seus votosna urna.

O SR. HERMES ZAI'lETI - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Florestan Fernandes)
Concedoa palavra ao nobreConstituinte Hermes
Zaneti.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
À medidaem que V. &, Sr. Presidente, anuncia
que,pelachamada,iremosdepositar o voto, soli
cito um esclarecimento preliminar: já há candí
tados indicados?

O SR. PRESIDENTE (Florestan Fernandes) 
Dentro do meu conhecimento, não. Circulam ruo
mores, que considero antídemocrétícc, de que
os candidatos já são pré-escolhidos.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO BRITO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR.PRESIDENTE (Florestan Femandes)
Poisnãol

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO aRmO 
inicialmente, Sr.Presidente, saúdo os companhei
ros de todos os Partidos aqui,presentes, no me
mento em que se instala uma das Comissões
que, pela abrangência, pela ímportêncla dos te
mas,haverá deserclaramente definidora dorumo
que o País haverá de tomar e do tipode Consti
tuição que haveremos de construir e elaborar.
Ao longodosúltimos dias, nestaCasa,estabelece
ram-se negociações entre todos os Partidos, de
modoa que,conforme praxe, de Um lado,e espe
cial necessidade de conveníêncla num momento
constituinte, pudessem, todos os Partidos ter a
participação necessáriano trabalho constituinte.
Estesacordosprosperaram ao longodos últimos
dois dias e permitiram que, pela unanimidade,
todos os Partidos com assento na Assembléia
Nacional Constituinte chegassem a Um entendi
mento, e, baseados nas negociações havidas,
nos critérios estabelecidos pelo Regimento, indi
carama participação de cada Um nas Comissões
que hojese instalam.
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Em nome da Liderança do PMDB, e dando
curso aos entendimentos havidos nesta Casa, co
munico, Sr. Presidente, que foi elaborada uma
chapa de entendimento entre todos os Partidos,
prevendo como candidato desse entendimento
de todos 05 partidos à Presidência o SenadorMar
condes Gadelha, do PFL Para a 1"-Vice-Presidên
cia, o companheiro Constituinte José Elias Murad;
para a 2'-Vice-Presidência o companheiro Osval
do Sobrinho.

Para isso, em nome da Bancada do PMDB,
em nome da Liderança do PMDB, na mesma
medida em que saúdo os companheiros, peço,
obviamente, o apoio de todos a este grupo de
c6mpanheiros que haverá de, a partir de hoje,
conduzir esta Comissão, seguramente, ao cami
nho do sucesso e ao do estabelecimento de dispo
sições nos campos da Educação, da Família, da
Comunicação, da Ciência e Tecnologia, do Me
nor, do Idoso, como o povo brasileiro, mais do
que esperar, hoje merece e exige.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO VITAL
Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRES[DENTE (Florestan Fernandes) 
Pois não.

o SR. CONSTITU[NTE ROBERTO VITAL
Parece que S. Ex", o Constituinte Antônio Britto,
disse José Elias Murad?

O SR. CONSmUlNTE ANTÓN[O BRITTO 
É Moreira. Peço desculpas aos Companheiros.

O SR. PRES[DENTE (Florestan Femandes)
Qual é o terceiro nome?

O SR. CONSmUINTE ANTÓN[O BRITTO 
Osvaldo Sobrinho, do PMDB.

O SR. CONSmUlNTE MENDES B[BElRO
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aorestan Femandes)
Pois não.

O SR. CONSmUINTE MENDES RIBEIRO
A própria explanação de V. Ex" mostra que pelo
menos o nobre Colega não sabia quem eram
os candidatos. Mesmo depois da intervenção do
nobre Vice-Líder, em exercício, da minha Banca
da, V. Ex" continua não sabendo. Também sou
candidato, estribado no direito que tenho, posto
que, pelo Regimento Interno, é bem claro o man
damento que explicita que a reunião de instalação
dar-se-á 48 horas depois da divulgação dos desig
nados, para eleger o Presidente, que indicará o
Relator.

Então, V. Ex" foi cientificado da chapa oficial,
resultante dos entendimentos não das Bancadas,
mas dos Líderes de Bancadas.

Informo a V. Ex", Sr. Presidente, que tão logo
o Senador Mário Covas foi eleito Líder do PMDB,
na Constituinte, enviei-lhe missiva, na qual dizia
que era candidato a Presidente ou Relator desta
Comissão, e que, por obséquio, considerasse o
meu nome e o levasse aos meus companheiros.
Sr. Presidente, peço a V. Ex" me distinga com
sua atenção. Eu não sabia como as coisas anda
vam, e, por isso, me dirigi, por telegrama formal,
a todos os companheiros de Comissão do
PMDB...

O SR. PRESIDENTE (Florestan Fernandes) 
Aliás, recebi esse telegrama.

o SR. CONSmUlNTE MENDES RIBEIRO
'" dízendo'quem eu era, o tempo de serviço que
eu tinha, os eventuais trabalhos e a votação que
me havia trazido para cá.

Pensava eu, Sr. Presidente, que, dentro do dis
curso do nosso Partido, dentro do discurso do
próprio Líder Mário Covas, dentro do espírito de
liberade que varre este País, o assunto deveria
ter sido discutido pelo menos em um dos três
planos. Na minha Bancada regional não o foi,
e a testemunha disto é o Constituinte Hermes
Zaneti, que também pretendia o cargo de Relator
desta Comissão, não é verdade, companheiro?

O SR. CONSTITU[NTE HERMES ZANETI 
Confirmado.

O SR. CONSmUINTE MENDES RIBEIRO 
E o assunto não foi discutido, e poderia tê-lo sido,
na Bancada Federal, o que também não ocorreu
no seio desta Comissão.

O Senador apontado como candidato a Presi
dente não me conhece, mas eu o conheço, como
jornalista que sou e pela admiração que tenho
por S. Ex". O Relator apontado, Artur da Távola,
é meu colega de jornalismo, e até votaria nele,
no seio de minha Bancada, mas não tive oportu
nidade de fazê-lo; não foi estabelecido o cotejo.
Cristina Tavares, essa legenda viva do PMDB, a
quem eu beijo todos os dias com uma reverência
muito grande, porque sabe o carinho que tenho
por ela, externado de público, em mil entrevistas,
e lamento que não tenham sido mil e uma que
com ela fIZ. Indicada para Relatora da Comissão
de Comunicação, eu votaria nela.

Sr. Presidente, venho acompanhando, desde
as 9 horas da manhã, a instalação das Comissões.
Recebemos a seguinte comunicação: "Os Líderes
acordaram que, com exceção de uma Comissão,
as Presidências seriam do PFL, as Relatorias, do
PMDB: determinadas Subcomissões, do PMDB;
outras, do PFL", critério, Sr. Presidente, que nem
quero discutir. O mínimo de autonomia para as
Líderanças, ou desde que as Lideranças não firam
a dignidade de postular pelo voto, dentro da Ban
cada, o direito de ser.

Sr. Presidente, se a minha Bancada, que tem
19 membros, pelo voto de sua maioria, 10 disses
se ao Constituinte Mendes Ribeiro que não devia
pleitear, ter-me-ia submetido. Mas a reunião mar
cada para domingo - e estão aqui os Consti
tuintes Hermes Zaneti Antônio Britto - não foi
realizada.

Também ninguém foi ouvido dentro da Ban
cada Federal. Não discuto os critérios de indica
ção para as Comissões, porque é do Líder. Até
digo a V. Ex" que fui atendido na minha primeira
preferência. Discuto ter sido preterido sem haver
sido sequer comunicado. E por que razão havia
sido eu preterido? A única forma de se preterir
alguém, em uma democracia e dentro de uma
Constituinte, Sr. Presidente, é pelo voto. Tancredo
Neves sacudiu este País dizendo isto, e há uma
frase imortal, que o COnstituinte Britto sabe me
lhor do que eu, já que é a imagem de Tancredo.
E quando digo assim, 'eu o reverencio porque
S. Ex' foi porta-voz do Presidente e acompanhei,
como jornalista, a amargura por ele vivida. Dizia
Tancredo que, entre o discurso e o exemplo, ele
ficava com o exemplo. Que exemplo de liberade
dá o PMDB,fazendo cair candidatos prontos, ajus-

tados em Comissões - aí está o Presidente decla
rando nem saber que candidatos tem para votar!

Sr. Presidente, sou candidato. Sou o que o
Constituinte Ulysses Guimarães foi, quando saiu
por este Brasil fazendo a anticandidatura. Ele não
atacava a-outro candidato, mas levava a bandeira
de uma idéia; na derrota, ele queriavencer, porque
a idéia não é derrotada, Sr. Presidente; assim,
nenhum homem é derrotado.

Tenho 57 anos, Sr. Presidente, 35 de jorna
lismo. Conheço o Brasil palmo a palmo. Fui trazi
do para cá por 325 mil votos, a maior votação
do Rio Grande do Sul, o que me enobrece e me
comove. Sou candidato, Sr. Presidente, para ser
derrotado. Se o for, pelo voto do PMDB, elegendo
um candidato de outro Partido.

O SR. PRESIDENTE (Florestan Fernandes) 
Pergunto quais são as idéias. V. Ex" falou em idéias
e todos aqui devem estar curiosos.

O SR. CONSmUINTE MENDES RIBEIRO
Vou falar. Embora, pelo Regimento, não possa
debater com a Mesa, as idéias, Sr. Presidente,
são as que levaram o Constituinte João Calmon
a não presidir esta reunião, porque S. Ex' era
candidato a Relator desta Comissão, pelo tempo
de trabalho que tem e pela Emenda Constitu
cional que até hoje reva o País a olhar para a
Educação de modo especial. Ele não foi consul
tado, foi preterido. Idéias pelas quais o Colega
Hermes Zaneti, lisamente, líder de professores no
Rio Grande do Sul e no Brasil, postulou o cargo
de Relator, e também aí está. E ele que o diga,
Sr. Presidente, ele também postulou o cargo de
Relator e hoje dizia, espantado, não saber por
que tinha sido preterido. Minto, Sr. Deputado?
E a verdade, dizS. Ex'. hà outros Companheiros
preteridos, mas não tenho delegação para falar.

A minha idéia com relação ao voto, Sr. Presi
dente, eu já havia declinado, mas não fui feliz
porque V.Ex.',pelo menos, não alcançou e, quan
do isto acontece, a culpa é do mau comunicador
e não do mau ouvinte. Só há uma fórmula legiti
ma, dentro da Constituição, dentro da Constituin
te, que é o voto, é a escolha dentro da Bancada.
Se perder dentro da Bancada tudo bem& Se não
perder...

O SR. PRESIDENTE (Aorestan Fernandes) 
Permita-me uma interrupção. Entendi perfeita
mente. Queria que o dissesse, para que os Cole
gas todos pudessem julgar as idéias que V. Ex"
pretende defender como Presidente da Comissão.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO
Pretendo defender a idéia que, a muito custo,
coloquei no Regimento. Se V. Ex"" manusearem
este Regimento Interno, hão de verificar que, na
terceira vez, só na discussão da redação fínal,
foi colocada a exigência de que as decisões, nas
Subcomissões, sejam tomadas também por
maioria. Esta emenda é minha: foi aprovada em
primeira discussão. Não voltou ao Plenário no
substitutivo. Foi aprovada em plenário no segun
do Substitutivo e, por terrível coincidência, não
estava na redação final, e foi preciso que aí se
firmasse para que aparecesse a decisão por maio
ria.

Sr. Presidente, sei que a essência da demo
cracia pode até ser a negociação, mas a negocia
ção que nasça no seio da Bancada. Eu votaria,
com inenarrável prazer, na figura carismática da
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Constituinte Cristina Tavares. Eu votaria no Com
panheiroArtur da Távola, votaria no Companheiro
Hermes Zaneti, votaria em qualquer um, votaria
no Constituinte Marcondes Gadelha, com muita
honra, se eu tivesse sido consultado, e se não
tivesse sido posto como o foi para toda esta Co
missão, o prato pronto.

Não sei o que houve nas outras Bancadas. Oxa
lá não tenha sido assim! Na minha, foi.

Sr. Presidente, participo a V. Ex' que sou candi
dato a Presidente desta Comissão; as cédulas já
estavam prontas quando aquí cheguei, e pedi para
serem confeccionadas no meu Gabinete, cédulas
com o meu nome para Presidente, e que estão
ali. Se vier a ser eleito, Sr. Presidente; tudo mais
aqui acontecerá pelo voto aberto, livree soberano.
Se perder, Sr. Presidente, é porque o meu Partido,
o PMDB, entendeu eleger outro Colega Consti
tuinte, do PFL, será uma escolha do PMDB, que
preferiu votar num ilustre Constituinte do PFL,
que não pode ser levado, em nenhum momento,
em questão pessoal aqui, repito, pois ele não me
conhece e eu admiro como jornalista. É apenas
uma questão pessoal. Se perder, Sr. Presidente,
terei vencido.Terei vencido, porque terei defen
dido a minha idéia. Terei vencido, porque terei
seguido o discurso do PMDB, o Pograma do
PMDB,a idéia que o Senador Mário Covas lançou
ao discursar, e mais, Sr. Presidente, porque essa
idéia andou na rua com Ulysses Guimarães, an
dou na rua com Tancredo Neves, e tão longe
vamos que, se V. Ex' consultar o Regimento Inter
no, verá que as reuniões de hoje não poderiam
ter-se realizado, porque é claro o mandamento,
nenhuma Comissão pode reunir-se enquanto
existirem sessões da Assembléia Nacional Consti
tuinte. E todas as decisões que aconteceram das
14 horas e 30 minutos até à hora de encerramento
da Assembléia, o foram contra a lei.

Levantei esta questão de ordem no plenário
e S. Ex' o Constituinte Ulysses Guimarães, Presi
dente do PMDB,Presidente da Assembléia Nacio
nal Constituinte, Presidente da Câmara dos Depu
tados alguém lembra? respondeu-me que as leis
devem ser interpretadas para ajudar e não para
incomodar, e que eu tinha razão. Mas, mesmo
tendo razão, as eleições tinham que ser aceitas.

Sou candidato, Sr. Presidente, como um direito
que me assiste, sem demérito a alguém, e com
a força de vontade que me é peculiar - peço
o voto que até agora não pedi, embora haja reme
tido telegramas, peço voto para Presidente, por
que vergonha não é pedir o voto e não tê-lo,
mas omitir-se e ser covarde, abandonando a idéia
por medo de uma derrota eventual; o PMDBper
deu 22 anos. Por que não posso perder uma bata
lha, para ganhar a guerra, a fim de que tenhamos,
cada um, a liberdade de dizer o que queremos,
e não sermos dirigidos para dar o espetáculo que
aqui começou?

Quem são os candidatos? - Não o sei. São
tais, mas há mais um, Sr. Presidente, que sou
eu. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Florestan Fernandes.)
A Caga já está esclarecida, mas devo prestar mais
uma informação a todos: o processo de votação
é democrático. Existe uma chapa oficial. Quem
quiser votar na chapa oficial, vote. Existem cédu
las em branco, e quem quiser votar em outros
candidatos deve usá-las, escrevendo o nome do
candidato nessas cédulas. As duas cédulas escri-

tas que forem usadas serão anuladas. Esta é uma
questão de praxe.

O SR. CONSmUINTE MENDES RIBEIRO
Sr. Presídente, peço a palavra para uma questão
de ordem. (Assentimento da Presidência) - Sr.
Presidente, a praxe não substitui a lei.

O SR. PRESIDENTE (Florestan Femandes) 
Não vou estabelecer urna polêmica com V. Ex'

O SR. CONSmUINTE MENDES RIBEIRO
Sim, mas protesto. E por duas razões. Em primei
ro lugar, porque a chapa oficial não pode levar
vantagem sobre um elemento que, por não ser
oficial, tem que ter, pelo menos, as mesmas con
dições; e em segundo lugar, porque, prevendo
isso, trouxe de meu gabinete cédulas prontas, que
estão colocadas ao lado da cabine, que, de resto,
não existiam.

O SR. PRESlDENTE (Florestan Femandes) 
Vamos, então, colocar em votação.

Todos os Srs. Constituinte que forem favoráveis
a que se usem as cédulas oficiais, as cédulas
em branco e a cédula com o nome do Constituinte
Mendes Ribeiro, queiram fazer o favor de levantar
as mãos. (Pausa.)

Há plena liberdade, de acordo com o consenso
da maioria, para se usar os três tipos de votação.

O SR. CONSTITUINTEAROLDE DE OLIVEIRA
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Florestan Fernandes) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTEAROLDE DE OLIVEIRA
- Sou Vice-Uder do PPL e quero falarpela Lide
rança de meu Partido.

Estou ouvindo, atentamente e perplexo, os pro
nunciamentos Sr. Presidente, porque temos um
Regimento Interno que estabeleceu todo um me
canismo de constituição das Comissões e Subco
missões, bem como o encaminhamento das res
pectivas votações para ocupação dos cargos.

Neste Regimento fica definido que, tanto quan
to possível, a distribuição de cargos nas Comis
sões e Subcomissões seja feita levando em conta,
o que é praxe nesta Casa, a proporcionalidade
de participação partidária. De maneira que, usan
do desta legítima característica de um sistema
democrático representativo - e todos aqui repre
sentamos milhares de eleitores - as Uderanças,
com o objetivo de chegar a um acordo que propi
ciasse a definição de que cargo caberia a que
Partido, chegaram, afinal das contas, a essa distri
buição conhecida dos caros Colegas Constituin
tes. Sr. Presidente, nessa distribuição, a Presidên
cia que se está instalando aqui, neste momento,
cabe ao Partido da Frente Líberal. Por conseguin
te, Sr. Presidente, creia que temos que levar em
conta este aspecto. Na realidade, como falou o
companheiro em nome da Liderança do PMDB,
temos um acordo legítimo, como é praxe nesta
Casa, como é praxe em quase todos os Parla
mentos de que temos notícia. E uma vez definido
esse acordo, ele haverá de ser cumprido.

Portanto, o PFL pede à Mesa encaminhe a vota
ção sem colocar em questão que o candidato
a Presidente desta Comissão deverá surgir de den
tro do PFL.

Não temos, os Membros do Partido da Frente
Liberal, aqui, qualquer dúvida, porque acertamos,
em nossa Bancada, que o nosso candidato seria

o Senador Constituinte Marcondes Gadelha, aqui
presente, e, por conseguinte, está apto a presen
ciar o encaminhamento da votação e, após pro
clamado o resultado, tomar posse e dar prosse
guimento à instalação desta Comissão, que, co
mo já foi dito, é muito importante.

Solicito à Mesa considere este aspecto da nego
ciação feita e que este cargo é do Partido da
Frente Liberal.

O SR. PRESIDENTE (Florestan Femandes) 
Pergunto ao Senador Marcondes Gadelha se de
seja fazer uso da palavra.

O SR. CONSmUINTE MARCONDES GADE
LHA-Sr. Presidente, meus caros colegas Consti
tuintes, é evidente que não era meu propósito
fazer uso da palavra neste instante, e estava-me
reservando para dirigir-me aos Colegas desta Co
missão após o resultado da eleição.

Entretanto, ficaria de certa forma faltando parte
da complementação do processo de formação
da opinião, se, neste momento, eu declinasse des
se direito que V. Ex' tão gentilmente me outorga.

Conheço o meu Colega Constituinte Mendes
Ribeiro. S Ex' se subestima quando diz que não
o conheço. Conheço os seus 35 anos de rádio,
conheço a sua votação expressiva, os seus 325
mil votos, e conheço a respeitabilidade de que
vem ungido para esta Casa.

Sr. Presidente, não está em questão, nesta elei
ção, o valor pessoal do nobre Constituinte nem
do seu modesto concorrente, Senador Marcondes
Gadelha. O que está em questão sobre esta mesa
é um acordo tecido entre as diversas Lideranças
partidárias, e não há como se negar valor e legiti
midade a esse entendimento, a essa forma proce
dimental que é própria dos Parlamentos, que é
usual e corriqueira em todos os Congressos pelo
mundo afora. Afinal de contas, Sr. Presidente, de
mocracia vive de soluções, de compromissos.
Mais importante do que a letra da lei, mais impor
tante do que o papel assinado, é a palavra empe
nhada. Não há construção democrática constitu
cional, legal, de qualquer ordem, que não seja
fundada na boafé das partes. Quando os Líderes
tiveram esse entendimento estavam todos imbuí
dos dos melhores propósitos e, sobretudo, de
boafé, de que há o princípio, dentro da demo
cracia representativa de que as delgações têm
força e valor. Os Líderes, quando exercem o seu
papel, quando procuram entendimentos, recebe
ram, adredemente, delegação dos seus Consti
tuintes; receberam um mandato expresso para
falar em nome das Bancadas, em nome da coleti
vidade representada pejas agremiações partidá
rias. Isso tem a mesma força e a mesma expressi
vidade que nosso mandato representativo, que
nada mais é do que uma delegação também que
recebemos do povo. Tivéssemos nós o direito
de trair ou de fomentar os acordos de lideranças
também, de forma espúria, poderíamos, mais
adiante, trair a delegação que nos foi confiada
pelo povo.

Eu me apresento como candidato, em primeiro
lugar, Sr. Presidente, em nome do princípio da
representatívrdade dos Líderes que têm força, efe
tivamente, para falar em nome dos seus liderados.
O Nobre Constituinte Mendes Ribeiro pleiteia,
postula o c::argo de Presidente, em nome das suas
idéias, idéias respeitáveis que ele tem o direito
de defender ainda que, porventura, não viesse
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a exercer a Presidência. Idéias, todos aqui presen
tes têm a defender, Sr. Presidente, e não são todos
os presentes que estão postulando o mandato
de Presidente, mas nem por isso acham que não
haveria espaço para defender as suas idéias se,
porventura, não chegassem ao exercicio da Presi
dência. Devo dizer a este respeito, a Presidência
de uma Comissão tem elementos até constru
tivos,sobre liberdade de expressão e de condução
de idéias. Eis que o Presidente tem, acima dê
tudo, obrigação da isenção, da neutralidade e,
não pode usar o cargo para impor as suas idéias.
Pretendo exercer esta Presidência se, porventura,
meus colegas me honrarem com essa delegação,
com absoluta isenção, absoluta neutralidade, ab
soluta imparcialidade. Idéias, todos nós as temos.
Sei da importância, da significação desse cargo.
Não há Comissão mais importante que a outra.
Cada uma tem as suas especificidades. Esta nos
sa Comissão tem uma especificidade extraordi
nária: é a que mais de perto toca o futuro, pois
lidará com o processamento da informação, que
é a base da organização da sociedade deste País
nos anos que estão por vir. Sabe V.Ex" da impor
tância da informação, não apenas como um com
partimento econômico, decisivo da época atual,
tão importante, hoje, para a formação de renda,
corno era a agricultura há 200 anos. Hoje nos
países mais avançados, cada dólar que se gasta
'ou que se ganha, refere-se à venda ou à compra
de informações. Todos conhecemos o significa
do, a importância dessas idéias. Sabemos que
a cultura que há de se formar, que se refletirá
sobre a organização da família, virá dessa socie
dade de informação que se está plasmando neste
momento. Há temas fundamentais que serão dis
cutidos: pluralismo da opinião, pluralismo dos veí
culos de condução da opinião, desmassificação
dos meios de comunicação de massa, em favor
da individualidade - tudo isso é uma temática
extremamente abrangente. Eu não iriaapresentar
minhas teses como argumento para ser Presi
dente desta Comissão. Insisto,Sr. Presidente, que
ro ser Presidente com base no pressuposto de
que houve acordo de lideranças, o que é da praxe
parlamentar; sou candidato também em nome
da imparcialidade e da isenção com que o Presi
dente deve se conduzir.

Seria curioso, Sr. Presidente, se a cada acordo
de liderança se procedesse a uma revisão no foro
onde ele vai tomar forma; seria impossível con
duzir esta Casa, com centenas de opiniões, posi
ções divergentes, sem se ter a palavra de ordem,
a condução, o discernimento, o tirocínio afinal
de contas, aferidos prevlamenter dos Líderes. E
acima de tudo, seria derrogar uma prática consen
sual que é aceita, século após século, na vida
parlamentar, que é este entendimento de lide
ranças.

Com todo o respeito ao Deputado Mendes Ri
beiro, com todo o respeito às suas idéias, não
creio que a aceitação de parte de S. Ex' de um
acordo entre as lideranças de todos os Partidos
viesse significar uma capits diminutio para a
sua posição; muito pelo contrário, estaria ainda
mais engrandecendo a posição com que já vem
honrando o seu Estado e o respeito que granjeou
entre os seus pares. (Muito bem. Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Florestan Fernandes) 
Devo dizer aos meus colegas que devemos evitar

uma polêTllca. O candidato que foi escolhido pe
las lideranças e o candidato que se lançou à con
corrência expuseram as suas posições. Então,
adotarei o seguinte procedimento: vou aceitar ins
crições daqueles que desejam falar. E dou a cada
um desses candidatos o prazo de apenas cinco
minutos, senão nós não sairemos daqui hoje.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ CARLOSMARTI
NEZ - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Florestan Fernandes)
O ConstitUinte Hermes Zaneti já havia pedido a
palavra. Um documento! Vou fazer as inscrições.

Somente esses dois oradores irão usar o tempo
limitado de cinco minutos para apresentar suas
idéias. Em seguida, passaremos à votação dentro
do critério votado aqui, democraticamente, pela
Comissão.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Her
mesZaneti.

O SR. CONSmUINTE HEiMES ZANETI 
Muito obrigado a V.Ex", Sr. Presidente.

Logo que foi eleito o Líder do PMDBna Assem
bléia Nacional Constituinte, o eminente Consti
tuinte Mário Covas, quê nos distingue aqui com
sua presença, fui ao gabinete de S. Ex' comunicar
que era candidato a Relator-Geral da Comissão
n° 8. Esta manhã, chegando a esta Casa, fiquei
sabendo que S. Ex" havia agraciado um compa
nheiro da maior qualificação, que é o eminente
Constituinte pelo Rio de Janeiro Arthur da Távola.
S. Ex", até este momento, não me deu nenhuma
justificação para tal ato. Lastimo, profundamente,
porque S. Ex" foi eleito pelo PMDB, em nome
da democracia interna do Partido em contestação
a métodos que vinham sendo usados dentro do
Partido que julgávamos sepultados. S. Ex", na se
mana passada, chamou a Bancada para decidir
sobre a I" Vice-Presidência, e fez muito bem. Só
que S. Ex" se esquece, agora, de chamar a Ban
cada para decidir sobre o acordo, sobre as Comis
sões, que é exatamente o trabalho essencial de
elaboração da Constituição.

Agradeço as referências feitas pelo companhei
ro Mendes Ribeiro. Além de presidir duas vezes
o Centro de Professores do Rio Grande do Sul,
presidi por três vezes a Confederação dos Profes
sores do Brasil. E, durante seis anos, integrei a
Direção Mundial dos Professores. Conheço o sis
tema de educação de mais de cinqüenta países
e, quanto pleitei essa tarefa, Sr. Presidente e no
bres colegas Constituintes, pensei que tivesse
qualificação para taLAlém de professor, sou Advo
gado e supervisor de ensino. Vejo agora, que a
qualidade maior para ser Constituinte é a rebeldia.
Não sou daqueles que entedem venhamos aqui
fazer uma Constituição para sacramentar a ordem
como está - o status quo; entendo, sim que
temos a responsabilidade histórica de criar a es
trutura para transformar o nosso Pais - esta,
a tarefa de um Constituinte.

E se me calasse agora, estaria amordaçando
minha própria consciência, silenciando um fato
deplóravel sob todos os pontos de vista, porque
vejo que fomos chamados para uma homolo
gação. A Constituinte, que nasceu da expressão
da vontade popular, aqui está para homologar,
com candidatos pre-determinados.

O SR. PRESIDENTE (Florestan Fernandes) 
O Constitunte tem mais um minuto para terminar.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Obrigado a V.Ex'

Quero dizerque, considerando fato consumado
a indicação do colega Arthur da Távola para Rela
tor-Geral da Comissão n° 8, reafirmo aqui, na pre
sença dos companheiros, ao eminente Líder Má
rio Covas, que estou pleiteando a tarefa de Relator
desta Comissão, servi como Lídersindical quando
era necessário enfrentar a ditadura militar - e
muitos dos que aqui estão devem conhecer-me
dos seus Estados - quando lá estive enfrentando
a ditadura para construir as organizações de pro
fessores. Peço ao meu Partido, que tenha conside
ração comigo, como Deputado reeleito, para que
agora na tarefa de inscrever na Constituição aquilo
que é resultante destes anos de luta, não ponha
reservas, quiçá, pelas idéias que defendemos.

Encerrando, Sr. Presidente, quero dizer ao emi
nente Constituinte Marcondes Gadelha que, hoje,
aqui, vem defender o acordo, defender a legali
dade e o entendimento, que o seu Partido, depois
de eu ter sido eleito por unanimidade pelo meu
Partido, votou contra mim e me derrubou na Presi
dência da Comissão de Educação, na Câmara
dos Deputados. O discurso de V.Ex", aqui, Consti
tuinte Marcondes Gadelha, está desautorizado pe
la prática do seu Partido na Câmara dos Deputa
dos. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Florestan Fernandes) 
Tem a palavra o nobre Constituinte José Carlos
Martinez.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOSMARTI
NEZ - Sr. Presidente, como já ficou evidente
aqui, existe, por parte da Bancada do PMDB ou
de todos os companheiros, um descontemamer1
to gerado no seio das idéias que o nosso compa
nheiro com tanta inteligência, com tanta serie
dade, com tanto carinho nos pregou.

Obviamente, essas idéias que nasceram da sua
própria eleição, que nasceram do conjunto desta
circunstância em que todos vivemos hoje, da As
sembléia Nacional Constituinte, vêm colocar a to
dos nós aquela interrogação já uma vez colocada
em plenário: será que existem, aqui, Deputados
de primeira e de segunda categoria ou somos
todos companheiros Constituintes? Isso levou um
número grande de companheiros a participarem,
de ontem a esta parte, de várias reuniões - reu
niões que fizemos não com o espírito preeon
cebído de discutir a Liderança do Constituinte
Mário Covas, mas, muito mais, de aplicar os seus
ensinamentos. E esses ensinamentos nortearam
as reuniões convocadas e trabalhadas pelos com
panheiros que aqui estão.

Estes companheiros discutiram, avidamente,
os critérios pelos quais a Liderança decidiu fazer
o acordo com os outros Partidos. E não discuti
mos, entre esses companheiros, se tais critérios
estavam certos ou errados, porque entendemos
como praxe da Casa que a Líderança faça os
seus acordos dentro da proporcionalidade que
existe. Assim, aceitamos, de plano, a indicação
da nossa Liderança. O que discutíamos, e nos
parecia razoável discutir, foi que a praxe da Casa,
dentro da Câmara do Deputados, é que a Bancada
do Partido indica os componentes das Comissões
que disputam os cargos. Esta praxe pareceu-nos
não ter sido acolhida.

Entretanto, no fim da tarde-efaço este discur
so, agora, como comunicação aos companheiros,
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porque alguns participaram comigo desse acordo
com o ilustre companheiro Antônio Britto que
acredito, esteja presente aqui, e vai confirmar se
não o fizer, o Constituinte Mário Covas, nosso
Líder o fará - foi feito um acordo entre os Mem
bros da Comissão que participaram da reunião
e o Více-LíderAntônio Britto.O acordo se prendeu
ao seguinte: nós respeitaríamos o acordo de Parti
dos, dês Partidos feitos pela Liderança. Indica
ríamos para 2°-Vice o companheiro Osvaldo So
brinho, que faz parte da chapa, portanto, sendo
cumprido o acordo.

E ficou combinado que, terminada esta reunião
para eleger os companheiros Presidente, 1° e
2°-Vice-Presidentes e, aucomaticamente, indican
do o grande companheiro Artur da Távola para
Relator da Comissão, nós, companheiros do
PMDB, aqui permaneceremos para discutir, entre
nós, os companheiros que vão ocupar os cargos
das Subcomissões.

O SR. PRES[DENTE (Florestan Fernandes) -
V. Ex' dispõe de mais 1 minuto para concluir.

O SR. CONSmU[NTE JOSÉ CARLOS MARTI
NEZ - Esse foi o acordo entre nós aceito. Sr.
Constituinte Hermens Zaneti, evidentemente, não
posso falar por V. Ex' porque não participou do
acordo. Falo, aqui, pelos companheiros que dele
participaram.

Quero dizeraos outros que participaram, e são
vários dos presentes, que este acordo representa
o pensamento da maioria dentro da Comissão.
E aproveito para convocar os companheiros do
PMDBpara que permaneçam aqui para que, livre
mente, possamos indicar os companheiros das
outras Comissões.

O SR. PRES[DENTE (Florestan Femandes) 
Devo esclarecer que vamos passar à votação. To
dos estão esclarecidos. (Palmas.)

O Constituinte Mário Covas tem o direito de
usar da palavra porque foi mencionado, aqui, vá- .
rias vezes. É direito de legítima defesa ou até de
ataque. Esclareço que S. Ex' dispõe de 5 minutos.

O SR. CONSmUINTE MÁRIo COVAS - Fico
muito grato que V.Ex' tenha definido,desde logo,
considerado as manifestações de meus compa
nheiros ao dizer que eu tinha o direito de defesa.
Quero dizer que, a rigor, e digo isto não apenas
aos meus companheiros como a esta Casa, não
me sinto absolutamente em desacordo ou em
dissintonia com todo o meu passado e com todo
o meu compromisso democrático nesse epísódio.

Digo mais - neste instante, faço um apelo
ao Constituinte do RioGrande do Sul- se alguns
companheiros do PMDB discordam da fraqueza
da sua Liderança no encaminhamento desse pro
cedimento, que o digam ao seu companheiro,
mas que não desqualifiquem o passado do PMDB,
desonrando um compromisso que, não sendo
meu, é do Partido e que passa por eleger um
Presidente do PFL e o 1°_Vice-Presidentedo PTB.
(Palmas.)

Tenho a certeza, e me antecipo na resposta
do Professor e companheiro Hermes Zaneti, que
certamente tem melhores qualificações do que
eu no combate à ditadura e que, seguramente,
tem muito melhores qualificações do que eu na
luta pela educação, que qualquer que for a esco
lha - e a escolha só foi feita por mim, porque
não havia outra maneira de fazê-Ia- reputo que
também se descumpre a democracia quando

uma assembléia vota um regimento que dá um
prazo e ele não é cumprido.

Invoco o testemunho dos Lideres dos menores
Partidos que tiveram por determinação da Mesa
da Assembléia, alguma participação nas Comis
sões e que, a partir de ontem, foram consultados,
apenas vinte e quatro horas após a indicação dos
Membros da Comissão, para que, começando pe
los menores se destinasse a cada um o que cada
um por direitopossuía. Essa negociação terminou
por volta das 21 horas, num dia que não honrou
a nenhum dos brasileiros, pelos acontecimentos
que, simultaneamente, ocorriam nesta Capital,
enquanto discutíamos esse tema. Após as 9 horas
estivemos, em companhia do Líder na Câmara,
em companhia do Líder no Senado, em compa
nhia dos outros companheiros disponíveis, para
tentar viabilizar o que aqúi está, partindo de um
compromisso feito com o PFL, e feito com o
PFL apenas no que pertencia ao PMDB e ao PFL,
não ao que pertencia aos demais Partidos, porque
estes foram resguardados, a priori. Tenho a con
vicção e a certeza, e eu a advogo para mim, eu'
não a divido com ninguém, a responsabilidade
pela escolha do relator eu a advogo inteiramente,
não porque o reconheça com mais qualificações
do que qualquer outro. Sem dúvida, aí está o
meu companheiro pelo qual tenho o maior respei
to, que transcende há anos e anos de convívio.
Quando gente que não pensava o que era a luta
neste País, já existia o companheiro Pompeu de
Souza, que também era candidato e que certa
mente cumpriria bem a sua tarefa; ou o nobre
Senador pelo Espírito Santo, que é detentor de
lo Rio Grande do Sul, ou o Deputado pelo Ceará,
ou dezenas de outros companheiros, todos eles
com idêntica qualificação para isso.

O SR. PRES[DENTE(Florestan Fernandes)~
Esclareço que V. Ex' dispõe de 1 minuto para
concluir.

O SR. CONSmU[NTE MÁRIo COVAS - Vou
atender, Sr. Presidente, porque também a demo
cracia dividiuo tempo igualmente por todos; vou
atender, fazendo um apelo ao meu Partido: não
importa muito a figura da Liderança, não importa
muito a figura do Senador, não importa muito
eu ser ou não ser prestigiado por uma atitude
que tomei, mas importa muito esta história que
hoje é muito invocada - a história deste Partido,
porque é sobretudo uma história de honra e de
dignidade. E essa história de honra e de dignidade
passa a cumprir a palavra empenhada. Ela pode
não ter sido satisfatória para os companheiros
mas, naquele instante, invoquei a minha prerro
gativa de dá-Ia em nome do PMDB e é o seu
cumprimento que peço a cada um, neste instante.
(Muitobem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Florestan Femandes)
Dou por encerrada a discussão.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRES[DENTE (Florestan Femandes)
De maneira alguma.

O SR. CONSmU[NTE MENDES R[BE[RO 
Sr. Presidente, o Líderdo PMDB me fezum apelo.
Se V.Ex' entender que devo responder ao apelo,
o farei.

O SR. PRESIDENTE (Florestan Femandes)
Acho que todos estão esclarecidos; não é neces
sário prolongar a discussão. (palmas.)

O SR. CONSTITU[NTE MENDES R[BElRO 
Eu me lembro das sessões da Câmara e da As
sembléia Nacional Constituinte- uma patrol pas
sando por cima da Liderança.

O SR. PRES[DENTE (Florestan Fernandes)
Não, não sou. Acho que todos foram esclarecidos.
V. Ex"teve o tempo que quis para falar.O Consti
tuinte Marcondes Gadelha teve o tempo que quis
para falar. Portanto, já esclareceram. Os candi
datos que se inscreveram tiveram 5 minutos para
falar e o fizeram. O Constituinte Mário Covas teve
5 minutos para falar e o fez. Portanto, o critério
é democrático.

Vamos passar à votação. Vou fazer a chamada
nominal. Peço aos votantes que façam o favor
de votar somente quando chamados, para não
haver tumulto.

O SR. CONSmUlNTE MENDES R[BE[RO 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRES[DENTE(Florestan Femandes)
Tenho a impressão de que o assunto já está escla
recido.

Foi votado aqui que as duas chapas estariam
na cabine. E também o voto em branco. Foi uma
decisão do plenário desta Comissão.

Peço às pessoas encarregadas que procedam
de acordo com a decisão da maioria. Não discuto
se é sábia ou não, ela foi tomada por maioria.

O SR. CONSmUINTE MENDES RIBEIRO 
Já no aguardo da decisão sábia, com a qual votei,
solicitei a palavra pela ordem. As cédulas não
estão dentro da cabine indevassável. Da forma
pela qual estão colocadas, todos verão quem vai
votar.

O SR. PRES[DENTE(Florestan Femandes)
Vai-seproceder à votação.

(Procede-se à votaçiio.)

Vai-se fazer a chamada dos que não estavam
presentes. (Pausa.)

(Procede-se à chamada.)

O SR. PRES[DENTE(Florestan Femandes) 
Passa-se agora, à chamada dos suplentes daque
les que estavam ausentes. A votação será feita
segundo o critério de Partido. Solicito o favor de
prestarem atenção à chamada dos suplentes, em
relação aos titulares que não votaram.

(Procede-se à chamada dos suplentes.)

O SR. PRES[DENTE(Florestan Femandes)
Vamos passar à chamada dos suplentes do PFL.

(Procede-se à chamada)

O SR. PRES[DENTE(Florestan Femandes)
A votação está concluída. Vamos passar ao pro
cesso de apuração dos votos.

O SR. PRES[DENTE' (Florestan Femandes)
Atenção, por favor! O ConstituinteMendes Ribeiro
vai fazer um requerimento oral.

O SR. CONSmUINTE MENDES RIBE[RO 
O requerimento é para que eu tenha as cópia
do livro de votação e da folha de presença, Sr.
Presidente.

O SR. PRES[DENTE (Florestan Fernandes) 
Deacordo.
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Podemos iniciar a contagem dos votos.
(Procede-se à contagem dos votos)

O SR. PRESIDENTE(Florestan Fernandes) 
Sessenta cédulas estão sobre a mesa e, agora,
vão ser escrutinadas. Aqueles que desejarem fis
c1izar o processo, queiram se apresentar junto
à mesa. (Pausa.)

Para Presidente, foi eleito o Constituinte Mar
condes Gadelha, com cinqüenta votos. (Palmas).
O Constituinte Mendes Ribeiro teve nove votos.
Houveum voto em branco. (Palmas). Para l°-Vice
Presidente, o Constituinte José Elias Moreira,com
quarenta e sete votos. (Palmas). O Constituinte
Artur da Távola teve um voto para l°-Vice-Pre
sidente. Houve doze votos em branco.

Para 2°-Vice-Presidente, Osvaldo Sobrinho,
, com cinqüenta votos. (Palmas). Houve dez votos
em branco.

Um esclarecimento oportuno: os votos que eu
declarei em branco são votos de abstenção.

Solicito a todos que reassumam os seus luga
res. Convoco o Constituinte Marcondes Gadelha
para assumir a presidência desta Mesa. (Palmas),
e os Constituintes José Elias Moreira e Osvaldo
Sobrinho para assumirem os lugares de 1° e
2°_Vice-Presidentes, respectivamente.

Declaro encerrada a minha função nesta ativi
dade. Muito obrigado a todos. (Palmas).

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Meus caros colegas Constituintes, quero, inicial
mente, agradecer a confiança e a generosidade
com que me cumularam nesta tarde. Gostaria
de reiterar um ponto: nós não estamos aqui cele
brando uma vitórianuma disputa contra um com
panheiro, do melhor nível, do melhor quilate e,
com uma experiência extraordinária no setor de
radiodifusão e que, agora, traz o seu conheci
mento, o Knowhowseu para colocá-los a serviço
desta Casa, a serviço deste fórum e a serviço,
por certo, também das gerações futuras que vão
se beneficiar do nosso trabaho, O Constituinte
Mendes Ribeiro, na verdade, dará uma contribui
ção extraordinária e, em nenhum momento, foi
julgada aqui a sua figura de Parlamentar, em ne
hum momento foi colocado em questão o seu
mérito pessoal. Insisto em que nós não vencemos
nenhum companheiro. O que tivemos aqui foi
apenas a afirmação de um princípio,de um enten
dimento, de um acordo. E, sob esse aspecto, eu
me congratulo com as Bancadas, com as üderan
ças, com todos aqueles que compreenderam a
significação elevada desse passo.

Estaé uma Casa de um pensamento extrema
mente variegado, extremamente diversificado,
pois somos mais de seiscentas pessoas aqui. E,
Santo Deus, se cada decisão das Lideranças tives
se que ser revista,a convivênciase tomaria impos
sível. Insisto em que esta posição deve continuar,
daqui por diante, a informar o sentimento é o
comportamento não apenas desta Comissão,
mas de toda a Assembléia Nacional Constituinte.
Nós não estamos ao sabor de virtuais maiorias,
nós estamos compondo um modelo de convi
vência social que vamos legar para os nossos
filhos e para os filhos de nossos filhos. O ideal
seria que barreiras partidárias não existissem, que
fosse impossível se plasmar um documento ba
seado apenas no sentimento, nas virtualidades
de uma maioria. Nós vamos trabalhar num clima
de entendimento, num clima de fraternidade; nós

vamos somar esforços, porque é isso que esta
Nação espera de nós. É isso que esperam tantos
lá fora, que jogaram todas as suas esperanças
nesta Assembléia Nacional Constituinte.

O nome que eu vou designar para Relator da
Comissão da Família, da Educação, Cultura e Es
portes, da Ciência e Tecnologia e da Cornuni
cação, é um nome consensual, é um nome que
tem uma aceitação que transcende em muito o
âmbito dos nossos trabalhos, sem demérito para
qualquer dos companheiros que integram esta
Comissão e que teriam, também, condições de
exercer a Relatoria com a mesma desenvoltura
e com o mesmo espírito público.

Reservo-me o direito de elogiar a figura do Rela
tor, que, bem mais do que um grande político,
bem mais do que um grande comunicador, bem
mais do que um grande escritor, é um grande
humanista, um homem que tem uma visão ampla
de toda a realidade sensível, e que certamente
trabalhará dentro deste espírito, com a conscíên
cia do papel que estas entidades, estas categorias
espirituais que estão em questão na nossa Comis
são, representarão para o futuro deste País:a famí
lia, a educação, a cultura, a ciência, o menor,
o idoso.

Designo, com muita honra, para Relator desta
Comissão, o Constituinte do PMDB Arturda Távo
la, a quem convido para integrar a Mesa.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Men·
des Ribeiro. (Palmas.)

O SR. CONSmUINTE MENDES RIBEIRO 
Duplo motivo me faz pedir a palavra a V. Ex"

O primeiro, cumprimentar o Presidente eleito
e elogiar a escolha feita por V.Ex"

O segundo motivo, para dizer de público o que
disse particularmente a V. Ex", antes de ser iniciada
a votação. Em nenhum momento, minha posição
marcou inconformismo contra as praxes parla
mentares. Fui Deputado em meu Estado, fui Ve
reador, tendo renunciado com o Golpe de Estado
de 64. Conheço a praxe regimental, conheço a
praxe legislativa.Minha desconformidade foi con
tra o fato de que as coisas dentro do meu Partido
não se processaram segundo o Programa do Par
tido e o discurso de quem o dirige.

Somo esforço a V. Ex", porque nenhum de nós
fazfavor em fazeresforço, pois pedimos para fazê
lo postulando votos. Sinto-me honrado sendo pre
sidido por V. Ex", com a presença dos demais
colegas, mas sinto-me hoje esplendidamente gra
tificado, porque todo o eco de uma revolta surda
e até saliente que se manifestou em todas as
Comissões, teve uma única corporificação no
meu gesto e nos dez votos, que num universo
de sessenta, não representam adversários de V.
Ex", mas posicionamentos, idéias.

Meus respeitos, minhas homenagens e meu
compromisso de ser, como fui hoje, um amigo
e, por vezes, um adversário, mas que dizde frente
o que deseja.

E assim que se faz uma democracia e o Brasil.
Deus nos abençoe e nos guie. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE - Sr. Presi-
dente, peço a palavra pelo ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Concedo a palavra ao Sr. Constituinte

O SR. CONSTTITUINTE - Gos-
taria de, neste momento, num ato de justiça e

louvor,apresentar à Mesa uma moção de aplauso
à maneira equilibrada, democrática e justa com
que presidiu esta eleição, o ínclito,o honrado De
putado Florestan Fernandes que, sem dúvida,
com sua capacidade e sua expríência, superou
todos os obstáculos e coroou de êxito o resultado
da vontade do Plenário nesta noite. (Palrnas.)

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

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Concedo a palavra à nobre Constituinte Cristina
Tavares, pela ordem.

A SR' CONSmUITE CRISTINA TAVARES
Sr. Presidente, primeiramente gostaria de cumpri
mentar V. Ex", o ilustre Vice-Presidente e o nobre
Relator da Comissão que vão, na Constituinte,
determinar parâmetros que são absolutamente
essenciais na vida moderna.

Sr. Presidente, passo a ler o § 6° do art. 13:

"Cada Comissão, exceto a de Sistemati
zação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
dividir-se-á nas Subcomissões relacionadas
no art. 15 deste Regimento, assegurada, tanto
quanto possível a proporcionalidade partidá
ria."

Assim, solicitaria a V. Ex" que marcasse desde
já, as eleições para as Subcomissões, uma vez
que nossos trabalhos, a partir deste momento,
têm um prazo que a Nação espera e que nós
todos estamos ansiosos, inclusive,para dar conta
das nossas tarefas.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
V, Ex' quer a aplicação imediata do § 6° do art.
13 do Regimento, e era o que iríamos proceder.
Quando usei a palavra "declaro", que está aqui
no script, alguns companheiros poderiam pensar
que declaro encerrada a sessão. Declaro, antes
de marcar as eleições para as subcomissões, divi
dida a presente Comissão nas seguintes: VIII 
Comissão da Família, da Educação, Cultura e Es
portes, da Ciência e Tecnologia e da Comuni
cação: a) Subcomissão da Educação, Cultura e
Esportes; b) Subcomissão da Ciência e Tecno
logia e da Comunícação; c) Subcomissão da Fa
mília, do Menor e do Idoso.

Os locais para a realização das eleições são
os seguintes: Subcomissão da Educação Cultura
e Esportes, Sala da Comissão de Transportes 
rr 19, da Ala Alexandre Costa, que é esta Sala;
Subcomissão da Ciência Tecnologia e Comuni
cação - Sala da Comissão de Serviço Público
Civil, rr 17, da Ala Alexandre Costa; e Subco
missão da Família, do Menor e do Idoso - Sala
da Comissão de Municípios, n° 15, da AlaAlexan
dre Costa.

Se não houver qualquer objeção da Comissão,
convoco as eleições para amanhã, às 17 horas,
em cada um desses locais designando, pela si
multaneidade, cada um dos vice-Presidente para
dirigiruma das eleições.

O SR. CONSmUINTE MENDES RIBEIRO 
Sr. Presidente, peço a palavra pelo ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Mendes
Ribeiro,pela ordem.

O SR. CONSmUINTE MENDES RIBEIRO 
Perguntaria à Mesa se os membros das respec-
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tivas Subcomissões já foram indicados e qual a
composição das Subcomissões que amanhã ele
gerão seu presidentes e relatores.

O SR PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Infelizmente, não me chegou qualquer documen
to às mãos com a indicação dos membros dessas
Subcomissões. Quero crer que Isto será feito em
tempo hábil, talvez hoje à noite ainda. Gostaria
de dar ciência prévia mas, infelizmente, não recebi
qualquer comunicação até o preser-te momento.
E possível, até, que esta lista já esteja elaborada
em algum lugar, não me chegou ao conheci
mento.

.Ó SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO
Sr. Presidente, peço a palavra ao nobre Consti
tuinte Mendes Ribeiro, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Mendes
Ribeiro, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO
Por obséquio, peço a V. Ex" atentar para o art.
13, § 10, do Regimento Interno, que já hoje foi
atropelado pela Assembléia Nacional Constituinte
"n't vezes.

"As Comissões e Subcomissões desenvol
verão ordinariamente seus trabalhos na parte
da manhã, podendo, por deliberação do seu
Plenário, fazê-lo em caráter extraordinário em
outros horários, mcíusive nos feriados, sába
dos e domingos, salvo nos períodos destina
das a sessões plenárias daAssembléia Nacio
nal Constituinte."

O horário das 17 horas me parece colidente
com a sessão plenária marcada para amanhã,
que, como começará às 14 horas e 30 minutos,
prolongar-se-á, no mínimo, até às 18 horas e 30
minutos. se V. Ex" marca para às 17 horas, pare
ce-me, salvo melhor juízo, com o máximo respei
to, inconciliáveis os dois atos.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -
V. Ex' se refere, evidentemente, ao § 10, e não
ao 7.°.

O SR. CONSTITUINTE (Mendes Ribeiro) 
Refiro-me ao § 10.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Eu ouvi 7°.

o SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO
Perdão, equivoquei-me.

6 SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Mas, devo dizer que o § 10 refere-se aos trabalhos
ordinários das Subcomissões;

"As Comissões e Subcomissões desenvol
verão ordinariamente os seus trabalhos na
parte da manhã, podendo, por deliberação
do seu plenário - etc. - fazer em caráter
extraordinário..."

Amanhã haverá uma sessão de instalação das
Subcomissões, é uma sessão drsferente, não é
uma sessão ordinária. É uma sessão especial para
a instalação, para a escolha dos Presidentes e
dos Vice-Presidentes dos Relatores. De modo que
não está abrangido por esse § 10 no proposto,
ainda há pouco, por mim. No entanto, eu fiz a
ressalva de que, se não houver objeção da Comis
são, nós marcamos. Quero crer que, como o Regi
mento é omisso nesta parte, o Presidente tem
competência para flxar o horário desta eleição.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO
E não vou contestar V. Ex". A solução de V. Ex"
é a mesma do Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, mas rogo-lhe que observe quando
diz: "Inclusive em caráter extraordinário - se não
é ordinária a de amanhã será extraordinária 
em outros horários, inclusive nos feriados, sába
dos e domingos. Mas é taxativo - "Salvo nos
períodos destinados às sessões plenárias da As
sembléia Nacional Constituinte." Parece-me que
foi o Ministro Paulo Brossard quem disse que
se a lei é má, modifique-se a lei, mas, enquanto
ela existir, vamos cumpri-Ia. Porém, se V. Ex' as
sim entende, eu repito o que disse, hoje, no Plená
rio da Constituinte: que posso fazer?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Eu gostaria que V.Ex"atentasse para a sequência
dos parágrafos. Num dado momento, a sequência
do ordenamemnto dos trabalhos de instalação
e de eleição de Presidente e escolha de relatores,
V.Ex" encontra no § 8°:

"§ 8° Cada Comissão ou Subcomissão,
uma vez constituída, reunir-se-á dentro de
24 (vinte e quatro) horas, a fim de eleger
um Presidente e dois Vice-Presidentes, ce
be~?o ao Presidente a designação do rela
tor.

Esse interstício de 24 horas, estamos tentando
atender ao disposto nesse § 8°.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO
Dentro de 24 horas. Poderia sê-lo amanhã de
manhã, poderia sê-lo amanhã depois das 18 ho
ras e 30 minutos, mas, a meu juízo, e eu não
quero debater com V.Ex', nem posso, mas como
V.Ex"disse que isto aqui é democrático, eu acho
que nós poderíamos, segundo a lei.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Como não há nenhuma imposição, nenhuma ma
neira de interpretar o regimento, de uma forma
mais detalhada e mais explícita, eu entendo que
posso convocar para 24 horas depois, e estarei
atendendo, perfeitamente, a norma regimental.
Em nenhum momento está sendo usado de qual
quer arbítrio, para a fixação desse prazo. Estou

.rne atendo ao que dispõe o Regimento, que deixa
um claro, que deixa em aberto, o momento azado,
dentro desse intertício de 24 noras.

O SR. CONSTITUINTESÓLON BORGES DOS
REIS- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Sólon
Borges, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTESÓLON BORGES DOS
REIS - (Intervenção fora do microfone. lnaudí
vel.) Portanto, o Regimento tem que ser cumprido
por leí., também há o clamor da opinião pública,
que não se conforma mais com a protelação dos
trabalhos da Constituinte. Já há dois meses que
estamos nos organizando para começar o traba
lho propriamente dito. Ou se antecipa, se é para
cumprir à risca ...

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO
É a minha proposição, que se antecipe.

O SR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS - Ou se antecipa, para ficarmos dentro
da letra rigorosa do Regimento, ou então se plei
teia da Mesa da Constituinte que se suspendam

os trabalhos do plenário, no final da tarde, para
que as demais Comissões, e não só esta, possam
eleger a sua Mesa, porque nada impede que se
suspendam os trabalhos do plenário. Ainda hoje
se requeria, em plenário, a verificação de presen
ça, numa evidente contradição com a realidade,
porque os Constituintes estavam elegendo, nas
diferentes comissões, as respectivas Mesas Se
é para ficar rigorosamente dentro da letra do Regi
mento e já que se enunciou para esta hora, ainda
que informalmente, estando muito dos Senhores
Constituintes certos de que a eleição se realizará
nesta hora, pode-se sem nenhum prejuízo para
a Constituinte. mas com vantagem, porque assim
obedece-se ao Regimento, pleitear da Mesa da
Assembléia que suspenda os trabalhos na hora
da eleição das Comissões.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO 
Ou de V.Ex"a antecipação para amanhã, porque
aí fica dentro do Regimento.

O SR CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSMARTI
NEZ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Com a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
José Carlos Martinez.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSMARTI
NEZ- Sr. Presidente, perdemos um tempo enor
me discutindo o horário das 5, das 3 ou das 2.
Já que a matéria é tão controvertida, V Ex' poderia
marcar o horário das 18 horas e 30 minutos,
que é o horário que a Assmbléia já terminou e
miciaríamos os nossos trabalhos legislativos às
18 horas e 30 minutos, para favorecer os compa
nheiros que estão preocupados com o Regimento
e darmos início aos nossos trabalhos legislativos
efetivos. Eu encareceria a V. Ex' que tomasse essa
posição para que pudéssemos terminar esse
affair.

O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PALMIER 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Flávio
Palmier, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PALMIER 
Eu solicito que seja colocada em votação esta
última proposta, porque não estou de acordo com
ela.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Pompeu
de Souza, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Sr. Presidente, pergunto a V.Ex' qual é a ojeriza
que existe pelos trabalhos na parte da manhã,
porque, na verdade, isto simplificaria tudo. Ficaria
dentro das 24 horas, porque às 18 horas e 30
minutos já é depois de 24 horas, vez que a nossa
reunião foi às 17 horas. Há alguma incompati
bihdadecom a manhã?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Absolutamente.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Pergunto a V. Ex" se ha alguma incompati
bilidade com o trabalho matutino, porque eu cos
tumo trabalhar de manhã.
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o SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Pelo contrário.

Eu acho que nesta hora de manhã a taxa de
esteróide está até mais elevada, e as pessoas têm
mais energia.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Por que V.Ex", então fixa-se no horário vesper
tino, sem nenhuma transigência com a manhã?
Seja um pouco benigno com a manhã.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Em seguida, esclarecerei a V. Ex" APenas ouvirei
primeiro o nobre Constituinte Flávio Palmier.

. O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PALMIER
Com todo o respeito ao ilustre Senador, eu sou
Suplente, por exemplo, numa Comissão que vai
funcionar amanhã, pela manhã, e eu gostaria de
participar. A Mesa da Constituinte elaborou um
calendário que deverá ser, naturalmente, cum
prido pelas Comissões correspondentes e esse
calendário foi elaborado, naturalmente, para não
coincidir o interesse dos membros efetivos das
Subcomissões com os membros Suplentes que
terão que participar, obviamente, em horários ou
tros, de reuniões de Subcomissões a que, tam
bém, eles pertençam. Por isto, Sr. Presidente, acho
que deve ser mantido o horário das 17 horas;
todas as Comissões estão cumprindo esse horá
rio. Há, inclusive, Deputados e Senadores que já
marcaram vôo para amanhã, às 20 ou 21 horas
e será um contratempo para os que terão que
cumprir a mudança do roteiro estabelecido pela
Mesa da Constituinte, que nós estamos cumprin
do, hoje, aqui, neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Esclarecendo, agora, ao Constituinte Pompeu de
Souza,quero dizer que não há qualquer idiossin
crasia com relação ao período da manhã, para
se trabalhar. Acho até um momento mais fértil,
mais útil, mais produtivo - apenas havia tido
recomendação do Secretariado da Comissão no
sentido deque, neste momento, amanhã, durante
todo o dia, outras eleições estariam programadas,
e se a Comissão nada objetasse seria de bom
alvitre que nós marcássemos a nossa também.

Confesso a V. Ex' que, pessoalmente, o Sr.
Constituinte Marcondes Gadelha prefere que a
eleição seja pela manhã, às 11 horas. No entanto,
para agirmos de uma forma mais democrática,
já que há duas propostas, vou submetê-Ias a vo
tos.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO BRTITO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Consti
tuinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO BRrITO 
Gostaria de encarecer a V. Ex" atenção para um
aspecto que preocupa, seguramente, a todos os
componentes desta Comissão já instalada nessa
Assembléia Nacional Constituinte. Ocorre, Sr. Pre
sidente, que a Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte, apenas neste final de tarde, teria con
dições de completar a composição das Comis
sõespor uma ditadura da matemática. Na medida
em que há alguns partidos que não completam,
de forma igual, a sua lotação nas diversas Comis
sões, estas vagas estão sendo examinadas pela
Mesa, e se parte, pelas informações que tenho,

para uma distribuição fmal das vagas por Partido
e, dentro delas, a composição em cada Bancada.
Em consequêncía deste fato, vários Partidos, pela
informação de que disponho e, especificamente,
o PMDB, têm a necessidade de, primeiro, aguar
dar isso, para, em segundo lugar, completar, de
forma definitiva, o instrumento que viabiliza o ato
que queremos e precisamos realizar amanhã: a
escolha, a divisão da Comissão em Subcomis
sões, a lotação dos componentes nas suas Subco
missões, e, por último, obviamente, definidos
quem são os componentes, a escolha dos eleito
res, dos candidatos e a realização das eleições.

Por isso, Sr. Presidente, tendo dado esta infor
mação para a decisão de V. Ex" e da Comissão,
faço a sugestão de que, em função desse proble
ma, se possível e se for o entendimento do plená
rio, a eleição seja mantida para amanhã à tarde.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA
Sr. Presidente, peço a palavra para aditar.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Concedo a palavra a V. Ex', para aditar.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA
Parece-me que há uma publicação oficial da Pre
sidência, fazendo uma distribuição equânime para
cada Comissão, uma vez que muitos dos Consti
tuintes integram uma e são suplentes em outra.
Isso foi assinado pelo Presidente, distribuído e
aqui não temos, talvez, 50% da nossa Comissão.
Seria um desrespeito ao conhecimento daqueles
que já se foram e daqui saíram com a certeza
de que voltariam, amanhã, às 17 horas, conforme
a determinação do Presidente Ulysses Guimarães.
Era o que tinha a aditar.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Sr. Presidente, sou um homem matinal, real
mente gosto das manhãs. Entretanto, há um argu
mento, que é este, que tem o saber da experiência
feita, que participa dos conselhos, das decisões
e dos trabalhos dos computadores, o meu amigo
Antônio Britto. De forma que, rendendo-me à dita
dura dos computadores, retiro minha proposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -
V.Ex' tem a minha solidariedade, quanto à rever
beração da luz matinal.

Vamos seguir, então, a técnica e a proposta
que foi realmente encaminhada à Mesa, da qual
não tínhamos conhecimento, mas que vem da
própria Presidência da Constituinte e que já esta-
belece o horário da 17 horas. .

Desta maneira, então, dirimindo definitivamen
te as dúvidas, marcamos as eleições para às 17
horas.

Está encerrada a reunião.
(Encerra-se a reunião às 19 horas e 48mlnu
tos.)

Subcomissão da Educação,
Cultura e Esportes

ATA DA I"REUNIÃO(INSTAlAÇÃO)

Aos sete dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezessete horas,
na sala da Subcomissão, Ala Senador Alexandre

Costa, Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão
da Educação, Cultura e Esportes. O Sr. Consti
tuinte Marcondes Gadelha, Presidente da Comis
são da Família,da Educação, Cultura e Esportes,
da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, soli
cita ao Constituinte Florestan Femandes que as
suma a Presidência eventual, na presença dos
seguintes Constituintes: Aécio de Borba, ÁtilaLira,
Antônio de Jesus, Bezerra de Melo, Chico Hum
berto, José Queiróz, Florestan Fernandes, Hermes
Zaneti, João Calmon, José Moura, Louremberg
Nunes Rocha, Márcia Kubitschek, Otávio Elísio,
Osvaldo Sobrinho, Paulo Silva,Pedro Canedo, Só
lon Borges dos Reis, Tadeu França, Ubiratan

Aguiar, Cláudio Ávila,Carlos Benevides e Irapuan
Costa Júnior. Havendo número regimental, o Sr.
Presidente declarou instalada a Subcomissão e
comunicou que, conforme acordo de Uderanças
propondo os nomes dos Srs. Constituintes Her
mes Zaneti para Presidente; Aécio de Borba, para
lO-Vice-Presidente e Pedro Canedo para 2"-Vice
Presidente, procederia a eleição, convidando, nos
termos regimentais, os Srs. Constituintes Sólon
Borges dos Reis e Hélio Costa para funcionarem
como escrutínadores, Usaram da palavra os se
guintes Constituintes: Antônio Britto, Hermes Ze
netí,Átila Lira,Oc:táviCl Elísio, Ubiratan Aguiar, Pe
dro Canedo, Antônio de Jesus e Tadeu França.
Realizada a eleição e verificando-se a coincidência
do número de sobrecartas m o de votantes,
apurou-se o seguinte resultado: ara Presidente,
Constituinte Hermes Zaneti, com enove votos,
consignado um voto em branco; para o-Vice-Pre-

sidente, Constituinte Aécio de Borba, com deze
nove votos, consignado um voto em branco; para
29-Vice-Presidente, Constituinte Pedro Canedo,
com dezessete votos, consignados três votos em
branco. APós a eleição o Sr. Presidente eventual
esclareceu aos presentes o motivo pelo qual o
levou a convidar o Constituinte Hélio Costa para
atuar como escrutinador e emseguida proclamou
eleitos Presidente, lo-VIce-Presidente e 2°-Vice
Presidente os Srs. Constituintes Hermes Zaneti,
Aécio de Borba e Pedro Canedo, respectivamente.
Assumindo a Presidência, o Constituinte Hermes
Zaneti agradeceu em seu nome e dos Consti
tuintes Aécio de Borba e Pedro Canedo a honra
com que foram distinguidos e também a presença
no recinto de um grande número de educadores
que lotaram literalmente as dependências desta
Subcomissão, principalmente das escolas parti
culares que se encontram participando do XXI
CONEPE - Congresso Nacional dos Estabeleci
mentos Particulares de Ensino. Em seguida, de
signou o Constituinte João Calmon para Relator
da matéria, o qual na oportunidade usou da pala
vra. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
convoca os Srs. membros da Subcomissão da
Educação, Cultura e Esportes para a próxima reu
nião a realizar-se no dia nove do corrente mês,
quinta-feira, às nove horas e trinta minutos desti
nada à elaboração do roteiro dos trabalhos da
mesma, dando por encerrado os trabalhos às de
zoito horas e quarenta minutos, cujo teor será
publicado na integra no Diário da Assembléia
Nacional Constituinte e, para constar, eu, Sér
gio Augusto Gouvêa Zararnella, lavrei a presente
ata que, depois de lida e aprovada será assinada
pelo Sr. Presidente. - Constituinte Hennes Za
neti.
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ATA DA2' REUNIÃO

Aos nove dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às nove horas e trinta
minutos, na sala de reunião da Subcomissão, AIa
Senador Alexandre Costa, Senado Federal, reu
niu-se a Subcomissão da Educação, Cultura e
Esportes, sob a Presidência do Senhor Consti
tuinte Hermes Zanetí, com a presença dos seguin
tes Constituintes: José Queiróz, João Calmon,
Paulo Silva, Florestan Fernandes, Octávio Elísio,
Pedro Canedo, Bezerra de Melo, Sólon Borges
dos Reis, Chico Humberto, Cláudio Ávila, Márcia
Kubitschek, José Moura, Louremberg Nunes Ro
cha, Átila Lira e, ainda com a participação do
Constituinte Arthur da Távola. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declara abertos
os trabalhos passando a palavra ao Senhor Cons
tituinte Pedro Canedo para a leitura da Ata da
Reunião anterior. Procedida a leitura e colocada
em votação, o Senhor Constituinte Octávlo Elísio
coloca a necessidade de constar da Ata o acordo
de liderança propondo a chapa para composição
da Presidência e das Vice-Presidências.O Consti
tuinte Sólon Borges dos Reis julga necessário fri
sar que o recinto encontrava-se literalmente lota
do de educadores e, em seguida o Constituinte
Florestan Fernandes acrescenta que se tratavam
principalmente de representantes das escolas par
ticulares. Colocado em votação os dois adendos
à referida Ata, são aprovados. A seguir o Senhor
Presidente solicita ao Constituinte Pedro Canedo
que assuma a presidência dos trabalhos. O Cons
tituinte João Calmon passa a leitura dos nomes
dasentidades propostas pelo Senhor Presidente,
Constituinte Hermes Zaneti, inclusiveMinistrosde
Estadoe outras altas autoridades a serem ouvidas
pelaSubcomissão. A Constituinte Márcia Kubits
chek sugere à Mesa que cada um dos membros
elabore uma proposta de nomes de entidades
e autoridades para serem apreciadas em plenário,
a qual foi aceita pela maioria. O Senhor Consti
tuinte Chico Humberto levanta a questão de or
dem sobre a inclusão das atividades de lazer,turis
mo e jogo na Subcomissão. O Constituinte Lou
remberg Nunes Rocha julga necessário que se
consulte a Comissão Temática e, posteriormente
a Comissão de Sistematização, caso necessário.
Consultado o Relator da Comissão da Família,
Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tec
nologia e da Comunicação, Constituinte Arthur
da Távola, este comenta que o trabalho nas Sub
comissões é um momento técnico, portanto mais
amplo e que as sugestões do nobre Constituinte
Chico Humberto poderiam vir no bojo da Subco
missão. Devido ao curto prazo para o desenvol
vimento dos trabalhos, os Senhores Constituintes
Octávio Elísio e Chico Humberto propuseram ca
lendários para ouvir as entidades ou autoridades
m uso da palavra ainda, os seguintes Senhores
Constituintes: Bezerra de Melo,Sólon Borges dos
Reis, Cláudio Avila, José Queiróz, José Moura e
ÁtilaLira.Àsonze horas e trinta minutos o Senhor
Presidente declara encerrados os trabalhos, con
vocando outra reunião para às dezoito horas e
trinta minutos dessa mesma data, em caráter ex
traordinário, para apreciação do calendário das
audiências e continuação da discussão do roteiro,
cujo teor será publicado na íntegra no Diário
da Assembléia Nacional Constituinte e, para
constar, eu, Sergio Augusto Gouvêa Zaramella,

lavreia presente Ataque, depois de lidae aprovada
será assinada pelo Senhor Presidente. - Consti
tuinte Hennes Zaneti.

ATA DA3' REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)

Aos nove dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezoito hors e
trinta minutos, na sala de reunião da Subcomis
são, AlaSenador Alexandre Costa, Senado Fede
ral, reuniu-se a Subcomissão da Educação, Cultu
ra e Esportes, em caráter extraordinário, sob a
Presidência do Senhor Constituinte Hermes Zane
ti, com a presença dos seguintes Constituintes:
Florestan Fernandes, Sólon Borges dos Reis,Lou
remberg Nunes Rocha, Pedro Canedo, Bezzera
de Melo, Chico Humberto, João Calmon, Márcia
Kubitschek, Octávio Elísio, Tadeu França, Átila
Lira e, ainda com a participação do Constituinte

'Márcio Braga. Havendo número regimental o Se
nhor Presidente declara aberto os trabalhos, pas
sando a palavra ao Senhor Constituinte Pedro Ca
nedo para a leitura da Ata da Reunião anterior,
cujo teor, após lido, foiaprovado. O Senhor Cons
tituinte Márcio Braga comenta da sua surpresa
em saber que o Turismo e o Jogo sejam ativida
des abordadas nesta Subcomissão, uma vez que
as considera ligadas mais a área econômica. Devi
do a polêmica surgida, a Presidência decide colo
car em votação se o Turismo e o Lazer devem
constar como assuntos a serem abordados por
esta Subcomissão, o que foi aprovado. Em segui
da, coloca em votação se os senhores membros
são contrários a inclusão do Jogo como atividade
a ser tratada por esta Subcomissão, o que tam
bém foi aprovado. Ainda é votado o calendário
das reuniões para audiências de entidades repe
sentativas de segmentos da sociedade, aprovan
do-se o seguinte: dias vinte e três, vinte e oito,
vinte e nove e trinta do corrente mês destinados
à Educação; dia cinco de maio, destinado à Cultu
ra; dia seis de maio destinado à Cultura e o Espor
te; dia sete de maio destinado ao Esporte e o
Turismo; e dia oito de maio destinado ao Turismo
e o Lazer. Na presente reunião fizeram uso da
palavra ainda, os seguintes Senhores Constituin
tes: Chico Humberto, Octávio Elísio,Louremberg
Nunes Rocha, Florestan Fernandes, Márcia Ku
bitschek, João Calmon, ÁtilaLira,Bezerra de Melo
e Tadeu França. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente convoca os Senhores mem
bros da Subcomissão da Educação, Cultura e
Esportes, para a próxima reunião a realizar-se no
dia treze do corrente mês, segunda-feira, às nove
horas e trinta minutos, destinada a discussão de
matéria constitucional, dando por encerrada a
reunião às dezenove horas e quarenta minutos,
cujo teor será publicado na íntegra no Diário da
Assembléia Nacional Constituinte e, para constar,
eu, Sérgio Augusto Gouvêa Zaramella,Secretário,
lavreia presente Ataque, depois de lidae aprovada
será assinada pelo Senhor Presidente: - Consti
tuinte Hennes Zanetti.

ATA DA4' REUNIÃO (REGISTRO)

Aos treze dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às nove horas e trinta
minutos, na sala de reunião da Subcomissão, Ala
Senador Alexandre Costa, Senado Federal, reu
niu-se informalmente a Subcomissão da Educa-

ção, Cultura e Esportes, com a presença dos se
guintes Senhores Constituintes: João Calmon,
Hermes Zaneti, Pedro Canedo, Aécio de Borba,
Octávio Elísio e Sólon Borges dos Reis. Não ha
vendo número regimental para a abertura dos
trabalhos, o Senhor Presidente da Subcomissão,
Constituinte Hermes Zaneti, convoca reunião ex
traordínária a realizar-se hoje, às dezoito horas.
Fiadamais nevando ·1 tratar, encerra-se a presente
reurueo informal às onze horas e cinqüenta minu
tos e, para constar eu Sérgio Augusto Gouvêa
Zaramella, Secretário, lavrei o presente registro.
- Constituinte Hennes Z2II1eti.

ATA DA5' REUNIÃO (REGISTRO)

Aos treze dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezoito horas, na
sala de reunião da Subcomissão, Ala Senador
Alexandre Costa, Senado Federal, reuniu-se infor
malmente a Subcomissão da Educação, Cultura
e Esportes, com a presença dos seguintes Senho
res Constituintes: Aécio de Borba, Pedro Canedo,
João Calmon, Hermes Zaneti, Sólon Borges dos
Reis, Octávio Elísio e José Carlos Sabóia. Não
havendo número regimental para a abertura dos
trabalhos, o Senhor Presidente da Subcomissão,
Constituinte Hermes Zaneti, convoca reunião a
realizar-se amanhã, dia quatorze do corrente, às
nove horas e trinta minutos. Nada mais havendo
a tratar, encerra-se a presente reunião informal
às dezenove horas e cinqüenta minutos e, para
constar, eu, Sergio Augusto Gouvêa ZarameUa,
Secretário, lavrei o presente registro. - Consti
tuinte Hennes Zaneti.

ATA DA6' REUNIÃO (REGISTRO)

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas
e trinta minutos, na sala de reunião da Subco
missão, AlaSenadorAlexandreCosta, Senado Fe
deral, reuniu-se informalmente a Subcomissão da
Educação, Cultura e Esportes, com a presença
dos seguintes Senhores Constituintes: João Cal
mon, Aécio de Borba, Pedro Canedo, Sólon Bor
ges dos Reis,Hermes Zaneti,Octávio Elísio,Paulo
Silva, Marcia Kubitschek e José Carlos Sabóia.
Não havendo número regimental para a abertura
dos trabalhos, o Senhor Presidente da Subco
missão, Constituinte Hermes Zaneti, convoca reu
nião extraordinária a realizar-se hoje, às dezoito
horas e trinta minutos. Nada mais havendo a tra
tar, encerra-se a presente reunião informalàs onze
horas e trinta minutos e, para constar eu, Sergio
Augusto Gouvêa Zaremella, Secretário, lavrei o
presente registro. - Constituinte Hennes Zane
ti.

ATADA7' REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)

Aos quatorze dias do mês de abril de mil nove
centos e oitenta e sete, às dezoito horas e trinta
rnmutos, na sala de reunião da Subcomissão, Ala
Senador Alexandre Costa, Senado Federal, reu
niu-se a Subcomissão da Educação, Cultura e
Esportes, sob a Presidência do Senhor Consti
tuinte Hermes Zaneti,com a presença dos seguin
tes Constituintes: Sólon Borges dos Reis, Pedro
Canedo, Aércio de Borba, João Calmon, Octávio
Elísio, Ubiratan Aguiar, Marcia Kubitschek, Paulo
Silva, Gumercindo Milhomem e José Carlos Sa-
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bóia. Havendo número regimental, o Senhor Pre
sidente declara aberto os trabalhos, passando a
leitura do calendário das Entidades da área de
Educação a serem ouvidas no próximo dia vinte
e três de abril,quinta-feira, a partir das nove horas:
ANDE-Associação Nacional de Educação, AN
DES-Associação Nacional de Docentes do Ensí
no Superior, FBAPEF-Federeção Brasileira das
Associações de Professores de Educação Física,
ANPAE-Associação Nacional de Profissionais de
Administração da Educação, SLAF-Sociedade de
Estudos e Atividades Filosóficas e SBPC-Socie
dade Brasileira para o Progresso da Ciência; dia
vinte e oito de abril, terça-feira, a partir das nove
horas: CPB-Confederação de Professores do Bra
sil,FASUBRA-Federaçãodas Associações de Ser
vidores das Universidades Brasileiras, UBES-U
nião Brasileirados Estudantes Secundaristas, AN
PED-Associação Nacional de Pós-Graduados em
Educação, Centro de Estudos Educação e Socie
dade e CRUB-Conselho dos Reitores Universitá
rios do Brasil; e dia vinte e nove de abril, quarta
feira,a partir das nove horas: cri-Centro de Traba
lho Indigenista, ABESC-Associação Brasileira de
Escolas Superiores Católicas, CNEC-Campanha
Nacional de Escolas de Comunidade, FENEN
Federação Nacional dos Estabelecimentos de En
sino, UNE-UniãoNacional dos Estudantes e Asso
ciação de Educação Católica do Brasil. Colocado
em votação, o mesmo é aprovado, sendo incum
bida a Secretaria desta Subcomissão da expe
dição dos referidos convites. O Senhor Presidente
comunica ainda, que na próxima reunião ordi
nária do dia vinte e dois do corrente deverão ser
fixados definitivamente as Entidades que serão
ouvidas por esta Subcomissão no dia trinta de
abril, último dia destinado à Educação e, dos de
s à Cultura, Esporte, Turismo e Lazer. O Consti
tuinte Octávio E1isio apresenta sugestão para que
no próximo dia vinte e três do corrente seja reali
zada uma reunião extraordinária às dezoito horas
e trinta minutos para receber representantes do
Conselho Federal de Educação, Forum Nacional
dos Secretários de Educação e do Grupo de Tra
balho, Educação e Constituinte do Ministério da
Educação, a qual foi acolhida. Na presente reu
nião fizeram uso da palavra ainda, os seguintes
Senhores Constituintes:Aéciode Borba, João Cal
mon, Ubiratan Aguiar, Pedro Canedo, Marcia Ku
bitschek e Gumercindo Milhomem. Àsvinte horas
o Senhor Presidente declara encerrados os traba
lhos, convocando outra reunião para amanhã, dia
quinze à nove horas, para íniciar as discussões
relativas as sugestões recebidas, cujo teor será
publicado na integra no Diárioda Assembléia Na
cional Constituinte e, para constar, eu Sergio Au
gusto Gouvêa Zaramella, Secretário; lavrei a pre
sente Ata que, depois de lida e aprovada será
assinada pelo Senhor Presidente. - Constituin
te Hermes zaneti.

Subcomissão de Ciência
e Tecnologia e

da Comunicação

ATADAREUNIÃO DE INSTAlAÇÃO,
REAUZADA DIA 7 DE ABRIL DE 1987

IIDs sete dias no mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezessete horas,

na Sala da Comissão de Serviço Público Civil,
AlaSenadorAlexandre Costa, Anexo li, do Senado
Federal, reuniu-se a Subcomissão de Ciência e
Tecnologia e da Comunicação, sob a presidência
eventual do Senhor Constituinte Pompeu de Sou
za, com a presença dos Senhores Constituintes:
Aloísio Vasconcelos, Ângelo Magalhães, Antonio
Gaspar, ArnoldFioravante,Arolde de Oliveira,Car
los Alberto Caó, Cristina Tavares, Fausto Rocha,
Fernando Cunha, Joaci Góes, José Carlos Marti
nez, José Elias, Koyu lha, Mendes Ribeiro, Olívio
Dutra, Onofre Corrêa, Paulo Marques, Pompeu
de Souza e Roberto Vital. Havendo número regi
mental o Senhor Presidente declarou instalada
a Subcomissão e esclareceu que iria proceder
a eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes,
convidando, nos termos regimentais, os Senhores
Constituintes OlívioDutra e Femando Cunha para
funcionarem como escrutinadores. Os Senhores
Constituintes AloísioVasconcêlos e Roberto Vital
usaram da palavra, focalizando o critério adotado
pelas Lideranças Partidárias na indicação para
preenchimento dos cargos de Presidente e Vice
Presidente da Subcomissão. Realizada a eleição
e verificando-se a coincidência do número de so
brecartas com o de votantes, apurou-se o seguinte
resultado: para Presidente, Constituinte Arolde de
Oliveira, com quize votos; foram consignados dois
votos em branco par o cargo de Presidente. Para
1°_Vice-Presidente, Constituinte Onofre Corrêa,
com quinze votos; foram consignados dois votos
em branco para o cargo de l°-VIce-Presidente.
Para 2'-Vice-Presidente, Constituinte José Carlos
Martinez, com nove votos e Constituinte A1óisio
Vasconcelos, com sete votos; foi consignado um
voto em branco para o referido cargo. Foram
proclamados eleitos Presidente, 1°_Vice-Presiden
te e 2°-Vice-Presidenteos Senhores Constituintes
Arolde de Oliveira, Onofre Corrêa e José Carlos
Martinez, respectivamente. Assumindo a Presi
dência, o Constituinte Arolde de Oliveira agrade
ceu em seu nome e dos Constituintes Onofre
Corrêa e José Carlos Martinez a honra com que
foram distinguidos. Em seguida, designou a
Constituinte CristinaTavares como Relatora. Fala
ram, ainda, no decorrer da reunião, os Senhores
Constituintes Arnold Fioravante, Onofre Corrêa,
Mendes Ribeiro,Pompeu de Souza, Arolde de Oli
veira, Cristina Tavares, Olívio Dutra, Paulo Mar
quez, Marcondes Gadelha, Artur da Távola, Joaci
Góes e José Carlos Martinez.Nada mais havendo
a tratar o Senhor Presidente deu por encerrados
os trabalhos. às dezenove hora e quinze minutos,
cujo teor será publicado na íntegra, no Diário
da Assembléia Nacional Constituinte, convo
cando os Senhores Constituintes para a próxima
reunião, a ser realizada dia nove de abril às nove
horas e trinta minutos, com a seguinte pauta: or
ganização intema dos trabalhos e debate de Maté
ria Constitucional. E, para constar, eu Heloísa He
lena Dias, Secretária, lavrei a presente ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente.

ATADA2' REUNIÃO, ORDINÁRIA,
DA SUBCOMISSÃO DA CIÊNCIA E TECNOLO

GIA
E DA COMUNICAÇÃO, REAUZADA

DIA9 DE ABRIL DE 1987

Aos nove dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às nove horas e trinta

minutos, na Sala da Comissão de Serviço Público
Civil, Ala Senador Alexandre Costa, Anexo 11 do
Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão da
Ciência e Tecnologia e da Comunicação, sob a
presidência do Senhor Constituinte Arolde de Olí
yeira,com a presença dos seguintes Constituintes:
Angelo Magalhães, Antônio Gaspar, Arnold Fiora
vante, Arolde de Oliveira,Carlos Alberto Ca6, Cris
tina Tavares, José Carlos Martinez, Koyu lha, Men
des Ribeiro, OlívioDutra, Onofre Corrêa e Rodri
gues Palma. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou iniciados os trabalhos
e solicitou fosse dispensada a leitura da Ata da
reunião anterior, que foi considerada aprovada.
Aseguir, o Presidente da Federação Nacional dos
Engenheiros, Senhor Antônio Octaviano, usou da
palavra para entregar à Mesa, documento refe
rente ao Encontro de Ciência e Tecnologia na
Constituinte para o Desenvolvimento Social. A
Mesa recebeu, também, ofício do Ministro de Es
tado da Ciência e Tecnologia, Senhor Renato Ar
cher, convidando 05 membros da Subcomissão
da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, para
um programa de visitasaos principais órgãos vin
culados ao Ministério, bem como para reuniões
com dirigentes das diferentes áreas da adminis
tração central do referido órgão. Os Senhores
çonstituintes Mendes Ribeiro, Cristina Tavares,
Angelo Magalhães, Arnold Fioravante, Carlos 'Al
berto Caó e OlívioDutra usaram da palavra, suge
rindo um roteiro sobre temas constitucionais a
serem debatidos e normas para o funcionamento
dos trabalhos da Subcomissão. Com base nas
sugestões oferecidas, a Relatora Cristina Tavares,
elaborou proposta de roteiro temático, que foi
distribuída aos membros da Subcomissão. Em
seguida, o Senhor Presidente Arolde de Oliveira
solicitou aos Senhores Constituintes que envias
sem sugestões sobre audiências públicas e pro
postas constitucionais até o próximo dia vinte de
abril, objetivando à organização do cronograma
de trabalhos da Subcomissão. O inteiro teor dos
debates será publicado, após a tradução das notas
taquigráficas e o competente registro datilográ
Constituinte. Nada mais havendo a tratar, o Se-

nhor Presidente deu por encerrados os trabalhos,
às doze horas e sete minutos, convocando os
Senhores Constituintes para a próxima reurilão,
a ser realizada dia vinte e um de abril, às nove
horas e trinta minutos, para a continuação do
debate de MatériaConstitucional. E, para constar,
eu, Heloisa Helena Dias, Secretária, lavrei a pre
sente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.

Subcomissão da Família,
do Menor e do Idoso

ATADA4' REUNIÃO ORDINÁRIA,
DASUBCOMISSÃO DA FAMÍLIA,

DO MENORE DO IDOSO

Aos vinte e um dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas,
na Sala 15 (quinze) do Anexo 11 do Senado Fede
ral, reuniu-se a Subcomissão da Família, do Me
nor e do Idoso para a primeira audiência pública
da Subcomissão com entidades representativas
do segmento social, sob a presidência do Senhor
Constituinte Nelson Aguiar e com a presença dos
Senhores Constituintes: Eraldo Tinoco, Rita Ca-
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mata, Iberê Ferreira, Maria Lúcia, Eliel Rodrigues,
FlávioPalmier da Veiga,Roberto Augusto, Eunice
Michiles e Ervin Bonkoskí, como membros da
Subcomissão; e os Senhores Constituintes Fausto
Rocha e Antônio de Jesus, como participantes.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou abertos os trabalhos, dando como lida
e aprovada a Ata da reunião anterior. Prosseguin
do, o Senhor Presidente apresentou a Dl"Comba
Marques Porto, representante da Dr" Jacqueline
Pitanguy, Presidente do Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher, que passou a discorrer sobre
o tema "Natureza da Sociedade Conjugal", sob
o ponto de vista do CNDM, apresentando a pro
posta elaborada por aquele Conselho à Assem
bléia Nacional Constituinte. Concluída a exposi
ção, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos
Senhores Constituintes para o assunto em debate.
Manifestaram-se: Nelson Aguiar, Flávio Palmier

da Veiga, Maria Lúcia, Rita Camata, Eliel Rodri
gues, Iberê Ferreira, Roberto Augusto, Eraldo Ti
noco e Fausto Rocha. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente agradeceu a participação da
Dr"Comba Marques Porto, dando por encerrados
os trabalhos, àstreze horas, cujo teor será publi
cado, na íntegra, no Diário da Assembléia Na·
cional Constituinte, convocando os Senhores
Constituintes para a próxima reunião, a realizar-se
dia vinte e dois de abril, às nove horas e trinta
minutos, com a seguinte pauta: depoimento e
debate com a entidade "Movimento Pró-Vida de
Brasília", sobre o tema "Planejamento Familiar".
E, para constar, eu, Antônio Carlos Pereira Fonse
ca, secretário, lavrei a presente Ata, que, depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. - Constituinte Nelson Aguiar, Presi
dente.

ATADA 1° REUNIÃO

Iv:Js sete dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezessete horas
e trinta minutos, em sala do Anexo 11 do Senado
Federal, reuniu-se a Subcomissão da Famíla, do
Menor e do Idoso, sob a Presidência eventual do
Senhor Constituinte Flávio Palmier da Veiga, com
a presença dos seguintes Constituintes: Caio
Pompeu, Cássio Cunha Lima, Eliel Rodrigues,
Eraldo Tinoco, Ervin Bonkoski, Eunice Michiles,
João de Deus Antunes, Maria Lúcia, Matheus Ien
sen, Nelson Aguiar, Rita Camata, Vingt Rosado
e Iberê Ferreira. Havendo número regimental, o
Senhor Presidente declarou instalada a Subco
missão e esclareceu que iria proceder à eleição
do Presidente e dos Vice-Presidentes, convidando,
nos termos regimentais, os Senhores Constituin
tes Caio Pompeu, Eunice Michiles e Rita Camata
para funcionarem como escrutinadores e secre
tária da Mesa, respectivamente. Realizada a elei
ção, e verificando-se a coincidência do número
de sobrecartas com o de votantes, apurou-se o
seguinte resultado: para Presidente, Constituinte
Nelson Aguiar com quatorze votos; para 1° Vice
Presidente, Constituinte Roberto Augusto com tre
ze votos, em branco um voto; para 2° Vice-Pre
sidente, Constituinte Antônio Salim Curiatti com
treze votos, tendo um voto em branco. Foram
proclamados eleitos Presidentes, 1° Vice-Presi
dente e 2° Vice-Presidente os Senhores Consti
tuintes Nelson Aguiar, Roberto Augusto e Antônio
Salim Curiatti, respectivamente. Assumindo a

Presidência, o Constituinte Nelson Aguiar agrade
ceu em seu nome e dos Constituintes Roberto
Augusto e Antônio Salim Curiatti a honra com
que foram distingüidos; designando em seguida,
como relator da Subcomissão o Constituinte Eral
do Tinoco. Usaram da palavra os Senhores Cons
tItuintes: Flávio Palmier da Veiga, Antônio Brito,
como representante do PMDB; Nelson Aguiar, Er
vin Bonkoski, Caio Pompeu, Alceni Guerra, como
Vice-Lider do PFL, Rita Camata, Eraldo Tinoco,
Marcondes Gadelha e Eliel Rodrigues. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por
encerrados os trabalhos, às dezoito horas e trinta
e seis minutos, cujo teor será publicado, na ínte
gra, no Diário da Assembléia Nacional Consti
tuinte, convocando os Senhores Constituintes pa
ra a próxima reunião a ser realizada dia nove de
abril,às nove horas e trinta minutos, com a seguin
te pauta: debate de matéria constitucional e calen
dário dos trabalhos da Subcomissão. E, para
constar, eu, Antônio Carlos Pereira Fonseca, Se
cretário, lavrei a presente ata, que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
Constituinte Nelson Aguiar, Presidente

AfYEXO À ATA DA I" REUNIÃO (INSTA
LAÇÃO) DA SUBCOJl1lSSÃO DA FAMfLlA,
DOMENORE DO IDOSO, REALIZADA EM
7DEABRIL DE 1987,ÀS17h30JI1lN., ÍNTE
GRA DO APANHAMENTO TAOOlGRAFICO,
COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTEAUTO
RIZADA PELO PRESIDENTEDA SUBCO
MISSÃO, CONSrrrUlNTENELSONAGUIAR

O SR. PRESIDENTE (Flávio Palmier da Veiga)
- Considerando que os mais idosos não deseja
ram assumir a responsabilidade de presidir esta
reunião, tendo em vista que fui indicado para cola
borar, embora jovem, quero convidar para secre
tariar os nossos trabalhos a Constituinte Rita Ca
mata, por sugestão, e, como escrutinadores, os
Constituintes Caio Pompeu e Eunice Michiles.

Conforme os Srs. Constituintes sabem, esta
reunião tem o objetivo precípuo de eleger o presi
dente e os vice-presidentes da Subcomissão da
Família, do Menor e do Idoso. É público e notório
que foi coordenado pelas lideranças dos partidos
um acordo que culminou com indicações já sabi
das, por isso queria, inicialmente, pedir à secre
tária que procedesse à chamada nominal dos
constituintes presentes para ratificarmos o quo
rum indispensável para realizarmos esta reunião.

(Procede-se à chamada.)

O SR. PRESIDENTE (Flávio Palmier da Veiga)
- havendo número legal, que ratifica a possibi
lidade da realização de nossa reunião, perguntaria
ao nobre colega e amigo Antônio Britto, que coor
denou, em nome da maioria da Comissão do
PMDB, os acordos firmados para que chegás
semos aos nomes escolhidos para presidente e
vice-presidentes e relator, se quer usar da palavra.

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIOBRITTO
Sr. Presidente, Sr"" E Srs. Constituintes, em nome
da liderança do PMDB, gostaria, inicialmente, de
saudar a composição desta Comissão e, de forma
particular, trazer aos companheiros constituintes
notícias dos entendimentos que realizamos nos
últimos dias - primeiro, entre os vários partidos
com assento nesta Assembléia Nacional Constí
tuinte, de modo a que com, harmonia e respeitada
a proporcionalidade, pudessem, todos os parti-

dos, dividir a grande e histórica tarefa que todos
temos pela frente, depois, dentro do meu Partido,
o PMDB, os entendimentos realizados para que,
dentre um grupo extremamente seleto, extrema
mente qualificado de companheiros, chegásse
mos a um entendimento que levasse à indicação
de um para o cargo que, pelo acordo, coube ao
PMDB.

Registro, Sr. Presidente, com profunda emoção
e profundo sentimento de quem aqui exercita um
ato de justiça, o comportamento de dois compa
nheiros, honrados, competentes, de intensa bio
grafia pessoal, política, no tratamento das ques
tões da família, do menor e do idoso, os Consti
tuintes Ervin Bonkoski e Caio Pompeu. Ambos,
que pleiteavam com absoluta razão, com absoluta
justiça, a honrosa tarefa de presidir esta Comissão,
em função dos entendimentos havidos, chegaram
junto conosco à posição de indicar para a presi
dência um homem que tem dedicado a sua vida
pessoal e parlamentar a esses temas, o nobre
Constituinte Nelson Aguiar, que é indicado pela
liderança do PMDBpara Presidente desta Comis
são.

Eu poderia fazer esta indicação em nome da
liderança do PMDB e, de forma muito clara e
cumprindo elementar dever de justiça, Sr. Presi
dente, registrar a atitude dos companheiros Caio
Pompeu e Ervin Bonkoski.

Ao mesmo tempo, e em função dos entendi
mentos havidos, comunico a V.Ex' e aos ilustres
constituintes aqui presentes que, pelo acordo foi
indicado para 1°-vice-presidente, o Constituinte
Roberto Augusto e, para 2°-vice-presidente da
Constituinte Antônio Salim Curiati.

Tenho certeza, Sr. Presidente, que neste clima
de compreensão, de absoluta seriedade, de abso
luta civilidade, esta subcomissão haverá de se
transformar num exemplo para todas as demais,
da forma como temos e haveremos de encami
nhar os trabalhos da Constituinte.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Palmier da Veiga)
- Muito obrigado ao Constituinte Antônio Britto
pelos esclarecimentos fomecidos na nossa reu
nião.

O SR. CONSmUlNTE NELSON AGUIAR 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Palmier da Veiga)
-Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Cons
tituinte Nelson Aguiar.

O SR. CONSmUINTE NELSON AGUIAR 
Tivemos, ontem, uma reunião no gabinete do
Constituinte Mário Covas, ocasião em que,juntos,
os Constituintes Eraldo Tinoco e Ervin Bonkoski,
do Paraná, analisamos se deviamos ou não dispu
tar, nos votos, a preferência dos colegas Membros
desta Subcomissão. Chegamos à conclusão de
que deviamos autorizar o Constituinte Mário Co
vas, Líder do PMDB na Constituinte, a fazer a
indicação de um dos. nomes, qualquer que fosse
o indicado, para ser acolhido pelos outros dois.
Até há poucos minutos não sabia que o nome
indicado era o meu, tanto que, conversando aqui
com a Constituinte Maria Lúcia, disse que se meu
nome for indicado, vou ter que pedir o voto de
S. Ex'. Fui tomar conhecimento porque, abrindo
a uma, vi as cédulas conte;C:cionadas. Quero dizer
aos Constituintes que, com a pouca experiência



200 Sexta-feira 1 DIÁRIO DAASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmrnN1'E- (Suplemento) Maio de 1987

que temos tido de trabalhar em equipe, não pre
tendemos aqui o exercício da prerrogativa de pre
sidente, vamos trabalhar numa grande equipe
nos poucos mais de 30 dias, que nos restam,
a fim de que possamos realizar o melhor, na ex
pectativa de atendermos aos objetivos da Assem
bléia Nacional Constituinte, que são, no campo
do Direito,da Família, do menor e do idoso, ofere
cemos o melhor texto às Comissões hierarqui
camente superiores a esta, até o Plenário. Desejo
também dizer aos meus dois companheiros que,
também para mim, 05 presidentes são eles, por
que têm maior mérito do que eu; conhecemos
o trabalho de cada um, através das informações
que tivemos, através deles próprios e de outras
pessoas.

Desta forma, queremos dizer que não estamos
usurpando o direito de nenhum outro, pelo fato
de o nosso nome estar aí para a concorrência;
queremos dizer aos companheiros que, uma vez

indicado, iremos dar o melhor de nossos esforços
no sentido de atendermos às expectativas de um
trabalho harmônico, assegurado o maior espaço
possível, primeiro, para que a sociedade seja ouvi
da e, segundo, para que os nossos companheiros
tenham a absoluta liberdade de colocar, sem qual
quer constragimento, as suas teses, suas opiniões
os seus votos.

Com estas palavras declaro o meu muito obri
gado ao Constituinte MárioCovas, por esta indica
ção e aos dois companheiros que conosco acor
daram em permitir que aquele Colega fizesse esta
indicação.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Palmier da Veiga)
-Antes de iniciarmos a chamada para a votação,
pergunto se algum Constituinte deseja usar da
palavra para encaminhar a votação. (Pausa.)

Não havendo quem queira usar da palavra, va
mos iniciar a votação. Sodlicitaria aos Srs. Consti
tuintes que, à medida em que forem chamados
fizessem o uso do direito do voto. Peço à Sr'
Secretária, Constituinte Rita Camata, inicie a cha
mada.

(Procede-se à chamada para votação.)

o SR. PRESIDENTE (Flávio Palmier da Veiga)
- Terminada a votação, peço aos Srs. Consti
tuintes escrutinadores procedam à apuração dos
votos.

(Procede-se à apuração.)
O SR. PRESIDENTE (Flávio Palmier da Veiga)

- Para a 2"-Vice-Presidência, o Constituinte Antô
nio SalimCuriati - 13 votos.

Para a 1~-Vice-Presidência, o Constituinte Ro
berto Augusto - 13 votos.

Para Presidente, o Constituinte Nelson Aguiar
- 14 votos. Proclamo eleitos, respectivamente,
Presidente, lo-Vice-Presidente e 20 Vice-Presiden
te, 05 Srs. Constituintes Nelson Aguiar, Roberto
Augusto e Antônio Salim Curiati - (Palmas.)

Conforme o acordo feito pelas Uderanças, te
nho a honra de convidar a participar da Mesa,
pois foi escolhido pelo Presidente e dentro do
acordo, para ser o Relator desta importante Co
missão o nobre colega e Constituinte Eraldo Tino
co. (Palmas.)

Queria agradecer a colaboração dos escrutína
dores e da nobre Secretária, e pedir ao Presidente,
aos Vice-Presidentes e ao Relator que venham
à mesa, por gentileza.

Antes de passar a Presidência para o nosso
amigo Nelson Aguiar, queria exaltar o espírito pú
blico de dois colegas Constituintes que, na hora
dos entendimentos, abriram a porta para o acor
do: 05 Constituintes Caio Pompeu e Ervin Bon
koski, que facilitaram os entendimentos e de
monstraram espírito de renúncia e alto interesse
de servir, possibilitando que o irriquieto, o apaixo
nado em defesa do menor, o dedicado às boas.
causas, aquele que sempre procurou defender
a causa do menor, em toda a sua vida, e que
fez bela administração na FONABEM, lutando pe
la causa da criança abandonada, fosse pela seu
valor pessoal, pela sua cultura, levado à Presi
dência desta importante Comissão.

Om país, no meu modo de entender, que não
tem uma família bem estruturada, que não tem
a criança amparada nem defesa do velhinho, é
um país sem sorte. Por isso acho que a nossa
responsabilidade é muito grande, ao termos que
elaborar as leis em direção à Constituinte, defen
dendo 05 postulados da família, do menor e do
idoso.

Há 18 anos, dirijo o "Abrigo Cristo Redentor",
em São Gonçalo, conheço o sofrimento, a dificul
dade do velha que, muitas vezes até rico, ou tendo
já sido rico, tem que bater à porta de um asilo
de velhos para viver 05 últimos dias. Sei da luta
do velhinho e, sinto, pela vivência que tenho desde
vereador, quando o fui em 1958, e durante os
25 anos em que fui deputado estadual, sei da
amargura em que vive,principalmente nas áreas
metropolitanas, o menor abandonado. E com
preendo a dificuldade que teremos em consolidar
a família brasileira tão destruída no momento,
com tantas separações, tantas incompreensões.
Haveremos de construir, aqui, artigos e projetos
que possam amparar mais o sentimento de unida
de e de grandeza da família, para construirmos,
com este trabalho, um mundo melhor.

Queria dizer da satisfação também que temos
aqui, de ver três mulheres que representam tão
bem o sentimento da mãe, da dona de casa, e
especialmente da famma - as Constituintes Rita
Camata, Eunice Micheles e Maria Lúcia, e que,
por certo, trarão a esta Comissão, ao nosso Presi
dente, uma experiência que vai consagrar as
ações, os debates aqui e daquilo que iremos apro
var, oferecendo ao Plenário um trabalho sério,
objetivo, sucinto e, acima de tudo, honesto. Por
isso, Nelson, com prazer, eu o chamei de irriquieto
no bom sentido, porque você quer no seu dina
mismo, no seu espírito de servir, fazer um bom
trabalho. Confiamos em você e iremos ajudá-lo
a superar as dificuldades e os obstáculos. Seja
feliz! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Meus
companheiros e minhas companheiras Consti
tuintes, não é preciso dizer que estamos nervosos
como se tivesse que sair para a guerra. Estava
comentando há pouco com a Constituinte Maria
Lúcia que já passei por algumas instituições, já
exerci alguns cargos, já passei aqui pela Câmara
dos Deputados, já presidi a FaNABEM - como
já foi dito - mas não sei porque estou nervoso
hoje. Senti-me como se estivesse debutando na
direção de um cargo. Acho que é pelo significado
tão profundo que tem ele para mim e, natural
mente, para os companheiros, e o resultado disso
reflete-se no comportamento que temos. Sonha-

mos e percorremos um longo caminho atá chegar
aqui, e esse sonho está se realizando com muita
emoção.

Quero agradecer profundamente, mais uma
vez, 05 dois companheiros que acharam por bem
compor em favor do nosso nome. Foi um gesto
extraordinário que não vou esquecere na primeira
oportunidade que tiver de lhes ser útil farei tudo
para cumprir essa parte que fico devendo. Gos
taria de agradecer também ao Constituinte Cás
sio, porque tinha, com justo mérito, a pretensão
de ocupar um espaço nesta Mesa, mas teminou
se transformando num artículador em favor do
nosso nome.

Esta Comissão é a mais bonita da Constituinte,
e esta Subcomissão tenho a certeza, está ultiman
do a realização deste trabalho sem conflito, sem
choque, colocando o interesse maior da elebo
ração constitucional acima dos interesses pes
soais. Temos sabido das dificuldades, até tumulto,
que vêm ocorrendo em todas as Subcomissões
e Comissões. Aqui, não poderia ocorrer porque
esta é a Comissão da Família e temos, com
muita gratidão para o nosso coração, a presença
de três senhores, o que vai dar um conteúdo,
não um colorido, mas um conteúdo muito espe
cial aos trabalhos. Temos a presença, também,
de quatro irmãos evangélicos, Pastores, indusive,
que vêm trazer também a sensibilidade dos seus
conhecimentos cristãos e ajudar muito. Trarão
para cá, naturalmetne os seus conceitos de famí
lia, principalmente da família monogâmica, que
encontramos nas Escrituras Sagradas, e que re
presentam, segundo o nosso conhecimento, o
nosso aprendizado no Livro Santo, a mais antiga
instituição da Humanidade, a família, instituição
divina, segundo as Escritas Sagradas. Devemos
zelar por ela e temos oportunidade de trabalhar
neste objetivo. Tenho a certeza de que vamos
trabalhar muito e bem. Estamos recebendo co
municação do Líder do PFL, que me parece não
pode permanecer. Muito obrigado pela presença
de V.Ex".

Haveremos de dar oportunidade à sociedade
que precisa ser ouvida ou parece-me que a orien
tação é no sentido de que a primeira parte do
nosso trabalho- seja destinada a ouvir as Institui
ções. Então, queríamos abrir esta primeira discus
são ainda hoje, já que amanhã não poderemos
realizar nossa primeira reunião, porque o PMDB
já nos convocou para uma reunião da Bancada,
no mesmo horário em que os trabalhos das Sub
comissões terão que ser realizados. Gostaríamos
de, terminados os trabalhos, contar com a pre
sença de companheiros e companheiras que qui
sessem ficar para uma conversa informal, a fim
de traçarmos algumas diretrizes para que, na pró
xima reunião, já tenhamos alguma coisa concreta
para começar o trabalho. Quero dizer aos nossos
companheiros que estou ansioso por começar.

Todos estamos sabendo - porque temos con
tatos com as nossas comunidades, com 05 nos
sos Estados - que a expectativa da ação é muito
grande, a queixa é muito grande, o povo não
está compreendendo a dificuldade que a Líde
rança dos Partidos têm encontrado, aqui, para
realizar este trabalho de eleição, de composição
das Mesas, das Direções destes trabalhos. Não
tem sido fácil!
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o SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI 
Sr. Presidente, por gentileza, apenas queria dizer
algumas palavras.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Perfei
tamente!

O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI 
Depois que convivemos no evento de ontem junto
com a Constituinte Caio Pompeu, queremos rea
firmar a nossa solidariedade de apoiamento ao
nobre Constituinte e companheiro à Presidência
desta Comissão tão importante, como V. Ex' res
saltou, e dizer que, unidos, vamos realizar trabalho
mercante que a sociedade brasileira espera de
nós. Pode contar que o nosso espírito democrá
tico, nosso espírito cristão, o nosso espírito aberto
para as maiores causas, não chega a afetar o
nosso ego, já que tivemos uma convenção parti
cular para aceitar qualquer resultado, na vontade
do nosso Líder maior Mário Covas. Da minha
parte, e acredito que também da parte do compa
nheiro Caio Pompeu, queremos, nessa reafirma
ção, dar parabéns, desejar pleno êxito na direção
dos trabalhos, trabalhos esses de que vamos parti
cipar como tijolos na grande construção deste
edifício que se chama Família, Menor e Idoso.
E tenho a certeza de que, não só o companheiro
Presidente como o Relator Eraldo Tinoco, como
os Vice-Presidentes Antônio Salim Curiati e Ro
berto Augusto, podem contar com este apoia
mento, com esta solidariedade.

Queremos também deixar claro, a respeito do
que o Flávio disse, que temos uma responsa
bilidade muito grande, cada um de nós que está
nesta Comissão tem uma razão especial de ser.
Além das Sr'" já mencionadas, cada um de nós
tem um trabalho já executado na comunidade
e tem sensibilidade para a família, de modo espe
cífico, ou para o menor ou para o idoso, não
os deixando dissociados, porque a família com
preende também o menor e o idoso. Temos essa
grande responsabilidade, colega Flávio - como
V. Ex' disse há pouco - porque se não cumpri
mos aquilo que deseja a sociedade, de estaremos
não só com a nossa consciência pesada, mas
também com uma decepção política. Temos a
consciência de que, juntos, haveremos de chegar
ao fim dos trabalhos desta Subcomissão, com
um subsídio muito importante e muito substan
cioso para a Constituição que iremos, se deus
quiser, concretizar no final.

Meu caro presidente Nelson Aguiar, tenho a
certeza de que estamos muito alegres com a sua
eleição para o cargo de presidente.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Muito
obrigado!

Concedo a palavra ao Constituinte Caio Pom
peu.

O SR. CONSTITUINTE CAIOPOMPEU - On
tem à noite, conversáva-mos, os Constituintes
Eraldo Tinoco, Roberto Augusto, Antônio Salim
Curiati, e eu na sala da Liderança do PMDB, e
dizíamos que todos somos adultos e temos cons
ciência das nossas responsabilidades. Não deu
outro resultado, até numa homenagem ao nosso
Líder Mário Covas, e, felizmente, houve uma eleí
ção por unanimidade, vamos trabalharjuntos. Isso
nos deixa felizes, o astral neste começo do nosso

trabalho é bastante favorável e, como foi dito,
pela seriedade dos problemas a serem discutidos,
temos uma responsabilidade grande.

Diziaeu, durante toda a campanha, que há dois
problemas que podem ter uma única solução:
no fundo, o problema do idoso é a falta de carinho
de que necessita é o fato de ele precisar também
entregar o seu afeto a alguém, além de precisar
ser cuidado.

O problema do menor abandonado é basica
mente a necessidade de receber de alguém cari
nho e afeto. Portanto, juntando as duas pontas
de dois problemas, talvez encontraremos uma
única solução.

E quero fazer uma última homenagem: ao
Constituinte Vingt Rosado, que não quis presidir
a Mesa, embora lhe coubesse essa honra, contan
do o que S. Ex' me disse aqui: S. Ex' falou que
escolheu esta Comissão em homenagem aos
seus netos, na parte do menor, e em homenagem
a si próprio, na parte do idoso.

O SR. CONSTITUINTE VINGT ROSADO 
Muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Gos
taria de saber se algum outro colega quer fazer
uso da palavra.

O SR. CONSTITUINTE ALCENI GUERRA 
Sr. Presidente, apenas para alertá-lo de um equí
voco que, muito compreensivelmente, deva ter
passado despercebido pela Mesa: O Regimento
exige que a indicação do relator seja feita por
V. Ex', e há necessidade de que isto conste em
Ata: eu gostaria que V. Ex' refizesse o equivoco
da indicação por parte do Presidente que então
presidia a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Muito
obrigado por esta lembrança.

Na verdade, já haviamos escrito e assinado o
nosso despacho. Consta aqui que a Liderança
do PFL havia indicado, conforme acordo anterior
que nós designaríamos o Constituinte Eraldo Ti
noco, do PFL baiano, para Relator e, naturalmen
te, o convocamos a ocupar o lugar à Mesa.

Muito obrigado pela lembrança. Essa forma
lidade era realmente necessária.

Alguém ainda deseja a palavra?

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presi
dente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Tem
a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Eraldo Tmoco) - Nobres
Constituintes, muitos aqui tiveram a oportunidade
de se expressar, manifestando o desejo que é
comum a todos nós de realizarmos um trabalho
profícuo, sério, para encontrar as soluções que
a sociedade deseja para o problema da família,
do menor e do idoso. Quero também dizer que
a minha função como Relator será a de procurar
captar, da melhor forma possível, todas as contri
buições, todas as propostas, todos os projetos
que chegarão a esta Comissão. Neste trabalho,
procurarei dividir com todos os componentes da
Comissão, porque entendo que, embora haja te
mas de tamanha importância; onde naturalmente
opiniões divergentes poderão e deverão surgir
nessa discussão, deveremos encontrar o caminho
do equilíbrio, o caminho da soma das opiniões,

para, finalmente, trazer um parecer que possa re
tratar a opinião do grupo como um todo.

Vejo uma importância fundamental nesta Sub
comissão porque, em verdade, entendo o esforço
para a elaboração de uma nova Constituição, não
apenas a preocupação de compor os 'interesses
divergentes da sociedade brasileira, mas especial
mente o nosso esforço, até de futurólogos, para
construirmos não apenas a sociedade que quere
mos para o nosso convívio, mas em especial a
sociedade que sonhamos para a posteridade. E
nesse esforço, naturalmente, a figura do menor
aparece como a expressão mais importante, por
que evidencia a capacidade de construir para as
próximas gerações aquilo que almejamos.

Agradeço a iniciativa dos meus companheiros
de Partido que, num acordo, indicaram o meu
nome para Relator desta Comissão, mas enten
dendo que, neste trabalho, até mesmo as barreiras
partidárias, as idéias que eventualmente cada um
de nós defende no seu posicionamento político,
devem ser colocadas em segundo plano para,
conjuntamente, fazermos um grande esforço na
elaboração de uma Carta Magna que represente
os desejos, as aspirações da sociedade brasileira.

Este, o nosso propósito. Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADE.
LHA- Sr. Presidente, quero congratular-me com
os eleitos e com o Relator indicado, e gostaria
de fazer uma observação sobre a evolução dos
nossos trabalhos. Naturalmente, cada Subcomis
são tem autonomia para estabelecer o próprio
roteiro, e seguirá as indicações dos membros des
te colegiado. Entretanto, seria interessante manti
véssemos a agregação da Comissão corno um
todo, ou seja, que de tempos em tempos, uma
vez por semana, pelo menos, tivéssemos reunião
da Comissão como um todo, ou seja, das três
Subcomissões em conjunto. Para isso, o Regi
mento faculta, aliás, toma até compulsória a reu
nião conjunta, nos termos do art. 16, quando trata
de convocação de Ministro de Estado e de autori
dades dirigentes de entidades da Administração
Pública.

O Regimento diz que "os Ministros de Estado,
os dirigentes de entidades da Administração Pú
blica comparecerão perante as Comissões, quan
do devidamente convidados a prestar informa
ções, etc. "De modo ue vou pedir ao Relator-Geral
que trace o seu próprio roteiro. O roteiro do Rela
tor-Gerai, ou seja, do Constituinte Artur da Távola,
deve ser o roteiro da Comissão como um todo.
E, de acordo com esse roteiro, que inclui a convo
cação de Ministros de Estado e de altas autori
dades, então, traçaremos o programa, o esquema,
os horários das nossas reuniões. Naturalmente,
esse roteiro será submetido à apreciação da Co
missão, será emendado ou não, e também sub.
metido a votos.

Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE ALCENI GUERRA 
Sr. Presidente, aproveitando a estada, nesta Co
missão, do Presidente da Comissão Temática, do
Constituinte Marcondes Gadelha, eu gostaria de
solicitar uma posição do Presidente da Comissão,
para orientação dos companheiros do Partido, a
respeito da Semana Santa, que se aproxima, se
haverá ou não trabalho da Comissão e o que
se pode informar, através da Liderança, a respeito
da pauta de trabalho na Semana Santa.
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o SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADE
LHA- Salvo melhor juízo, o nosso entendimento
é que a Comissão não deve se reunir durante
a Semana Santa, embora as Subcomissões pos
sam fazê-lo se assim entenderem, mas a Comis
são não se reunirá durante a Semana Santa.

O SR. CONSTITUINTE ALCENI GUERRA 
Eu gostaria, se possível, Sr. Presidente, que V.
Ex" se manifestasse a respeito para que possa
orientar a Bancada.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Acre
dito que a posição do nosso Presidente Marcon
des Gadelha é coerente, mesmo porque os traba
lhos da Constituinte, neste período, dependem
de convocação da Presidência da Constituinte.
Nós ainda não recebemos manifestação do Presi
dente Ulysses Guimarães a respeito. Acho que
somente após ouvirmos se nesse período a Cons
tituinte terá ou não sessões regulares, é que pode
remos manifestar-nos com relação à nossa posi
ção de reunirmos ou não nesse período. Mas a
nossa posição pessoal é que não devemos nos
reunir durante os dias da Semana Santa.

A SRA. CONSmUINTE RITA CAMATA - Sr.
Presidente, peço a palavra.

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

A SRA. CONSmUINTE RITA CAMATA - Sr.
Presidente, gostaria apenas de pedir um esclareci
mento: quando V. Ex' falou que o início dos nos
sos trabalhos era para ouvirmos as instituições
e 05 segmentos interessados nesses assuntos, eu
gostaria de saber como se processaria isso: se
teríamos algumas reuniões para que pudéssemos
organizar primeiro os nossos trabalhos aqui nesta
Subcomissão, ou se já estaríamos iniciando os
nossos trabalhos junto a essas instituições e seg
mentos da sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Quero
dizer à ilustre Constituinte Rita Camata que sou
o Presidente da Comissão. A Comissão é que
tomará as decisões. Todos esses assuntos, quan
do houver conflito, serão submetidos a voto, serão
submetidos à decisão plenária. Agora, natural
mente teremos uma reunião prévia para traçar
mos as diretrizes dos nossos trabalhos. Não seria
sábio, nem sequer coerente nós tomarmos uma
deliberação por ato da Presidência da Mesa, no
sentido de convocar representantes da sociedade
civilpara serem ouvidos aqui. É uma decisão que
devemos tomar em conjunto.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presi
dente, permita-me uma sugestão. Nós, como o
Presidente acaba de mencionar, não teremos reu
nião da Subcomissão no dia de amanhã, mas,
provavelmente, deveremos ter na próxima quinta
feira, pela manhã, conforme previsto no Regimen
to.

A minha sugestão é que, na reunião da quinta
feira, cada componente da Subcomissão já pu
desse trazer à discussão plenária sugestões de
convites, de convocações para essas entidades
que a Subcomissão deseja ouvir. Neste sentido,
poderíamos, na próxima quinta-feira, elaborar
uma pauta talvez provisória para ouvirmos essas
entidades. Como provavelmente não haverá reu
niões da Subcomissão durante o período da Se
mana Santa, nós teremos um prazo de 10 a 12

dias para formularmos os convites àquelas pri
meiras entidades que forem convidadas, para que
essas entidades possam se preparar, e vir a Bra
sílía e, dessa forma, instalarmos essa parte tão
importante dos nossos trabalhos, que é a de ouvir
mos opiniões e sugestões a esse respeito.

Embora o prazo para apresentação de suges
tões concretas para a elaboração da nova Consti
tuição ainda vá, provavelmente, até o final deste
mês - porque há uma divergência quanto à inter
pretação da data, se ele começa a ser contada
com a eleição da Mesa Geral da Constituinte ou
se a partir da instalação das Subcomissões, por
que nós sabemos que houve um intervalo de tem
po maior do que o previsto no Regimento para
a instalação das Subcomissões - se não houver
uma interpretação mais flexível, o prazo para que
cada Constituinte possa apresentar, via Presidên
cia da Constituinte, as suas sugestões a respeito
de cada tema, poderá diminuir também. Mas
eventualmente, poderíamos nesse roteiro e calen
dário provisórios começar a discussão dessas
propostas que porventura já existam encaminha
das à Subcomissão de Constituintes que tenham
apresentado na forma regimental.

Então, a minha sugestão é esta: que tenhamos
na próxima quinta-feira uma reunião para o esta
belecimento de um calendário provisório, tanto
no sentido de convocação de entidades da socie
dade civil,como para estabelecermos as reuniões
de discussão das propostas de texto que já te
nham sido apresentados. Naturalmente, nós luta
remos para que esse prazo seja contado a partir
dessa data, embora o Regimento fale que as Sub
comissões teriam um prazo de 45 dias para con
cluir os seus trabalhos, e se nós estivéssemos
contando esse prazo, a partir da instalação da
Constituinte, ele já teria ido embora pela metade.
Lutaremos para que o prazo passe a ser contado
a partir dessa data, para que tenhamos tempo
suficiente para ouvir a sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) -Algum
nobre Constituinte gostaria de discutir as suges
tões que foram apresentadas pelo nobre Relator?

O SR. CONSTITUINTEEUEL RODRIGUES
Sr. Presidente, só para alguns esclarecimentos,
porque estou em dúvida sobre alguns aspectos.
Ouvi que nós vamos 'aguardar até certo tempo
a vinda dessas associações e entidades interes
sadas em participar conosco. Pergunto: enquanto
isso acontece, poderemos participar diretamente
do processo, trazendo nossas sugestões para'esta
Subcomissão? Ou poderíamos fazê-lo através da
Mesa da Constituinte?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Houve
uma sugestão. Penso que nós deveríamos discutir
a sugestão primeiro. Antes de fixarmos um critério
aqui, nós deveremos discutir o que ficaria melhor:
se já devemos ouvir essas entidades a partir de
agora, as que estivessem disponíveis para fazê-lo,
ou se demandaríamos todo esse tempo, porque
nesse período nós teremos que indagar: o que
ficarão fazendo?

O SR.RELATOR(Eraldo Tinoco) - Nós temos
um prazo, eu não estou identificando exatamente
o artigo, talveza assessoria pudesse dizer-me, mas
cada Constituinte tem um prazo de 30 dias para
apresentação das suas sugestões pessoais.

Por exemplo: na qualidade de Constituinte, que
ro trazer uma contribuição para o problema do
menor. Esta sugestão deve ser apresentada à Me
sa da Constituinte, e há um prazo de 30 dias.

Segundo o § 2° do art. 14

"Até 30 dias, a partir da promulgação des
sa resolução, os Constituintes poderão ofere
cer sugestões para a elaboração do projeto
de Constituição, os quais serão encaminha
dos pela Mesa às Comissões pertinentes."

Quer dizer, serão encaminhadas pela Mesa es
sas sugestões, que são apresentadas em plenário
à Mesa da Constituinte, e esta encaminhará a cada
Comissão e, conseqüentemente, às Subcomis
sões às quais o tema seja pertinente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - De
acordo com o Regimento só teremos prazo para
encaminhar essas propostas até o dia vinte e sete.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - No Regi
mento, também há a previsão de que quarenta
e oito horas depois de eleita a Mesa, as Subco
missões devem estar instaladas. E o fato político
superou a letra fria do Regimento, e somente hoje
estamos instalando esta Subcomissão.

Entendo que este assunto deve ser levado à
Mesa da Constituinte, para que o prazo de trinta
dias, para apresentação de sugestões, seja tam
bém contado a partir ou da data da instalação
das Comissões, ou das Subcomissões, de tal for
ma que cada Constituinte, inclusive à luz do deba
te que vai ser travado em cada Subcomissão,
possa apresentar consistentemente as suas su
gestões. Paralelamente a esse trabalho, que vai
ser canalizado para esta Subcomissão, nós tere
mos a discussão através das sugestões que as
entidades possam trazer à Subcomissão. Então,
são duas vertentes que se encontram nas conclu
sões finais de cada Subcomissão.

A minha sugestão é no sentido de que, em
primeiro lugar, organizemos o calendário para ou
virmos essas entidades, para que esse trabalho
se inicie logo após a Semana Santa. Se organi
zarmos logo esse calendário, nós teremos um
prazo para que cada entidade se organize, prepare
as suas teses, e decida a respeito das pessoas
que aqui devam comparecer, etc. Este prazo, não
importando que haja Semana Santa ou não, seria
cumprido a partir da terça-feira, após a Semana
Santa. Concomitantemente a isto, as reuníões que
tivermos na Comissão, nós já poderíamos come
çar a discutir as sugestões que eventualmente
já tenham sido apresentadas à Mesa da Consti
tuinte. E possível que a essa altura, dado o número
de sugestões encaminhadas à Mesa da Consti
tuinte, já tenhamos assuntos pertinentes a esta
Subcomissão. Então, nós traríamos à discussão
essas sugestões, essas propostas. Quer dizer, não
implicaria em que não tivéssemos reuniões plená
rias da Subcomissão até o início deste processo
de ouvir as entidades civis.Se não houver suges
tão intema, a própria Presidência poderia trazer
à discussão da Subcomissão alguns temas para
que cada um se expresse livremente a respeito
das suas opiniões, a respeito dos temas que inte
ressam à Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Nós
devemos informar que há no PRODASEN cerca
de quinhentas propostas catalogadas, para todo
projeto de elaboração constitucional.
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o SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PALMIER 
Tem que sair, mas, antes que S. Ex" se retire
eu quero agradecer pela sua participação, presi
dindo os trabalhos, e agradecer também pelo ad
jetivo irrequieto. Naturalmente, com esse adjetivo,
S. Ex"procurou configurar uma verdade, pois é
realmente o que eu sou: um irrequieto. Muito obri
gado por isso

Então, fica convocado o nosso novo encontro
para quinta-feira, dia nove, nesta Subcomissão,
às 9:30 horas. Parece-me que é o horário combi
nado. Amanhã, levantaremos no plenário essas
questões de ordem com respeito ao tempo, para
que na quinta-feira nós possamos trazer uma po
sição definitiva a respeito da questão dos prazos.

Alguém mais deseja a palavra?

O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUES
A informação que S. Ex"está prestando é muito
importante. Eu acho o seguinte: no desenrolar
do próprio trabalho, aparecerá a oportunidade de
ampliar a perspectiva de cada um de nossos de
terminados assuntos. É o que estou sentindo, em
função desse vultoso trabalho que está surgindo
para nós. Agora, não sei, concomitantemente à
ocasião em que temos esse trabalho, se será opor
tuno e conveniente ampliarmos aquilo que nós
temos de nossa própria pessoa, para enriquecer
mos determinados artigos ou parágrafos?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Sem
dúvida! E ereto que seria muito ruim mesmo,
estaria tudo errado se já tivéssemos trazendo para
cá matéria de fora pronta e acabada. Acho que
nós temos que começar aqui do zero. Qualquer
que seja a proposta, por melhor que ela seja,
tem que ser submetida ao debate, à discussão,
ao entendimento, para então começarmos, e o
nosso Relator, com toda liberdade, possa refletir
o pensamento da sociedade civil,dos Constituin
tes, da experiência de cada um, a fim de que
possamos oferecer às Comissões hierarquica
mente superiores o melhor trabalho possível.

Muito obrigado, nobres Pares, pelo voto e pela
participação. Estaremos aqui no horário previsto
para a próxima quinta-feira.

Está encerrada a sessão.

Subcomissão da Ciência
e Tecnologia e

da Comunicação

ATADA 3" REUNIÃODA SUBCOMISSÃO
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNI

CAÇÃO,
REALIZADA NO DIA21 DE ABRIL DE 1987

Aos vinte e um dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas
e trinta minutos, em sala do Anexo 11 do Senado
Federal, reuniu-se a Subcomissão da Ciência e
Tecnologia e da Comunicação, sob a Presidência
do Sr. Constituinte Arolde de Oliveira, com a pre
sença dos seguintes Constituintes: Arolde de Oli
veira, Cristina Tavares, Antonio Gaspar, Ângelo
Magalhães, Fausto Rocha, Olívio Dutra, Pompeu
de Souza, Francisco Diógenes, Mendes Ribeiro,
Koyu lha, Rodrigues Palma e José Elias. Havendo
número regimental, o Sr. Presidente declarou ini
ciados os trabalhos e solicitou fosse dispensada

a leitura da Ata da reunião anterior, que foi consi
derada aprovada. A seguir, deu-se início ao Expe
diente que consta da leitura de sugestões encami
nhadas contendo matéria constitucional. Findo
o Expediente, o Sr. Presidente anunciou o debate
de matéria constitucional, do qual participaram
os Srs. Constituintes: Olívio Dutra, Cristina Tava
res, Pompeu de Souza, Antonio Gaspar, Fausto
Rocha, Fernando Sant'Anna, Ângelo Magalhães,
Mendes Ribeiro e Koyu lha. O inteiro teor dos
debates será publicado, após a tradução das notas
taquigráficas e o competente registro datilográ
fico, no Diário da Assembléia Nacional Cons
tituinte. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presi
dente deu por encerrados os trabalhos, às doze
horas e cinco minutos, convocando os Srs, Cons
tituintes para a próxima reunião, a ser realizada
no dia vinte e dois de abril, às nove horas e trinta
minutos, para audiências públicas com as entida
des Federação Nacional dos Engenheiros, CO
BRA- Computadores e Sistemas Brasileiros S/A
e SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência, e debate de matéria constitucional.
E, para constar, eu, Heloisa Helena Dias, Secre
tária, lavrei a presente Ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.

Subcomissão da Família,
Do Menor e do Idoso.

Aos sete dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezessete horas
e trita minutos, em sala do Anexo Udo Senado
Federal, reuniu-se a Subcomissão da Família, do
Menor e do Idoso, sob a Previdência eventual do
Senhor Constituinte Flávio Palmier da Veiga, com
a presença dos seguintes constituintes: Caio Pom
peu, Cássio Cunha Lima, Eliel Rodrigues, Eraldo
Tinoco, Ervin Bonkoski, Eunice Michiles,João de
Deus Antunes, Maria Lúcia, Matheus Iensen, Nel
son Aguiar, Rita Camata, Vingt Rosado e Iberê
Ferreira. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declarou instalada a Subcomissão e
esclareceu que iria proceder à eleição do Presi
dente e dos Vice-Presidentes, convidando, nos ter
mos regimentais, os Senhores Constituintes Caio
Pompeu, Eunice Michiles e Rita Camata para fun
cionarem como escrutinadores e secretária da
Mesa, respectivamente. Realizada a eleição, e veri
ficando-se a coincidência do número de sobre
cartas com o de votantes, apurou-se o seguinte
resultado: para Presidente, Constituinte Nelson
Aguiar com quatorze votos; para 1-a-Vice-Presi

dente, Constituinte Roberto Augusto com treze
voto, em branco um voto; para 2-a-Vice-Presiden
te, Constituinte Antônio Salim Curiatti com treze
votos, tendo um voto em branco. Foram procla
mados eleitos Presidentes, l-v-Více-Presídente e
2-a-Vice-Presidente os Senhores Constituintes
Nelson Aguiar, Roberto Augusto e Antônio Salim
Curiatti, respectivamente. Assumindo a Presidên
cia, o Constituinte Nelson Aguir agradeceu em
seu nome e dos Constituintes Roberto Augusto
e Antônio Salim Curiatti a honra com que foram
distinguidos; designando em seguida, como Rela
tor da Subcomissão o Constituinte Eraldo Tinoco,
Usaram da palavra os Senhores Constituintes: Flá
vio Palmier da Veiga, Antônio Brito, como repre
sentante do PMDB,Nelson Aguia, Ervin Bonkoski,
-Iider do PFL, Rita Camata, Eraldo Tinoco, Mar-

condes Gadelha e Eliel Rodrigues. Nada mais ha
vendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encer
rados os trabalhos, às dezoito horas e trinta e
seis minutos, cujo teor será publicado, na íntegra,
no Diário da Assembléia Nacional Constituinte,
convocando os Senhores Constituintes para a
próxima reunião a ser realizada dia nove de abril,
às nove horas e trinta minutos, com a seguinte
pauta: debate de matéria constitucional e calen
dário dos trabalhos da Subcomissão. E, para
constar, eu, Antônio Carlos Pereira Fonseca, Se
cretário, lavrei a presente Ata, que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
Constituinte Nelson Aguiar, Presidente.

2- REUNIÃO, ORDINÁRIA,
DA SUBCOMISSÃO DA FAMÍLIA,

DO MENOR E DO IDOSO

Aos nove dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dez horas e quinze
minutos, em Sala do Anexo Udo Senado Federal,
reuniu-se a Subcomissão da Família, do Menor
e do Idoso sob a presidência do Senhor Consti
tuinte Nelson Aguiar e com a presença dos Se
nhores Constituintes: Eliel Rodrigues, Eraldo Ti
noco, Eunice Michiles, Vingt Rosado, Sotero Cu
nha, Iberê Ferreira, Antônio Salim Curiati,Matheus
Iensen, Roberto Augusto e João de Deus Antunes.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou abertos os trabalhos, passando a palavra
ao Senhor Constituinte Eraldo Tinoco, Relator da
Subcomissão, que discorreu sobre as dificuldades
de traçar um calendário das atividades, face ao
exíguo tempo determinado pelo regimento PlII'a
os trabalhos da Subcomissão. Usaram da palavra,
ainda sobre este tema, os Senhores Constituintes:
Nelson Aguiar, Eunice Michiles, Iberê Ferreira, Ro
berto Augusto, João de Deus, Sotero Cunha, Eliel
Rodrigues, Vingt Rosado e Matheus Iensen. A se
guir, o Senhor Presidente abriu discussão sobre
as entidades a serem convidadas para expor suas
sugestões à Subcomissão. Manifestaram-se os
seguintes Constituintes: Eunice Michiles, Roberto
Augusto e Iberê Ferreira. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados
os trabalhos, às onze horas e quarenta e sete
minutos, cujo teor será publicado, na íntegra, no
Diário da Assembléia Nacional Constituinte, con
vocando os Senhores Constituintes para a próxi
ma reunião, a realizar-se dia treze de abril, às nove
horas e trinta minutos, com a seguinte pauta: ela
boração do calendário dos trabalhos da Subco
missão. E, para constar, eu, Antonio Carlos Pereira
Fonseca, Secretário, lavrei a presente Ata, que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente. - Constituinte Nelson Aguiar,
Presidente.

2" REUNIÃOORDINÁRIA, DASUBCOMISSÃODA
FAMÍLIA, DO MENOR E DO IDOSO.

Aos nove dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dez horas e quinze
minutos, em Sala do Anexo 11 do Senado Federal,
reuniu-se a Subcomissão da Família, do Menor
e do Idoso sob a presidência do Senhor Consti
tuinte Nelson Aguiar e com a presença dos Se
nhores Constituintes: Eliel Rodrigues, Eraldo Ti
noco, Eunice Michiles, Vingt Rosado, Sotero Cu
nha, Iberê Ferreira, Antônio Salim Curiati, Matheus
Iensen, Roberto Augusto e João de Deus Antunes.
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Havendo número regimental, o SenhorPresidente
declarou abertos os trabalhos, passando a palavra
ao Senhor Constituinte Eraldo Tinoco, relator da
Subcomissão, que discorreu sobre as dificuldades
de traçar um calendário das atividades, em face
do exigudo tempo determinado pelo regimento
para os trabalhos da Subcomissão. Usaram da
palavra, ainda sobre este tema, os Senhores Cons
tituintes: Nelson Aguiar, Eunice Michiles, Iberê
Ferreira, Roberto Augusto, João de Deus, Sotero
Cunha, Eliel Rodrigues, Vingt Rosado e Matheus
Iensen. Aseguir, o Senhor Presidente abriu discus
são sobre as entidades a serem convidadas para
expor suas sugestões à Subcomissão. Manifesta
ram-se os seguintes Constituintes: Eunice Michi
les, Roberto Augusto e Iberê Ferreira. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por
encerrados os trabalhos, às onze horas e quarenta
e sete minutos, cujo teor será publicado, na ínte
gra, no Diário da Assembléia Nacional Consti·
tulnte, convocando os Senhores Constituintes
para a próxima reunião, a realizar-se dia treze de
abril, às nove horas e trinta minutos, com a seguin
te pauta: elaboração do calendário dos trabalhos
da Subcomissão. E, para constar, eu, Antonio Car
los Pereira Fonseca, Secretário, lavrei a presente
Ata,que, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente. - Constituinte Nelson
AguIar, Presidente.

ANEXOÀ ATA DA 2'REUNIÃO, ORDlNÁ·
RIA, DA SUBCOMISSÃO DA FAMfLIA, DO
MENOR E DO IDOSO, REAliZADA EM 9
DEABRIL DE 1987,ÀS10:15 HORAS,íNTE
GRADO APANHAMENTO TAQ(jJGRAFICO,
COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTEAUTO
RIZADA PELO PRESIDENTE DA SUBCO
MISSÃO, CONSTITUINTE NELSON
AGUIAR.

o SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Srs.
e Sr's Constituintes, em função desta convocação
que o PMDBfez, para indicar o Relator, não esta
mos em condições de realizar uma reunião regi
mental. Vamos aproveitar, então, para passarmos
llIgumas informações de tudo o que nós conse
guimos levantar, de dificuldades e sugestões, e
passarei a palavra ao nosso companheiro Relator
para que S. Ex' exponha esses fatos e essas dificul
dades.

O SR. REU\TOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presi
dente, Srs. Membros da Subcomissão.

Analisamos as principais dificuldades que va
mos encontrar nesta fase inicial do trabalho, basi
camente, essas dificuldades prendem-se à ques
tão do cronograma. Temos que considerar que
a parte elaborativa da nova Carta mais importante
é precisamente o trabalho da Subqomíssêo, por
que aqui vai nascer o embrião da nova Carta no
que dizrespeito aos assuntos pertinentes à Subco
missão.

Ocorre que os prazos regimentais destinados
ao trabalho desta Subcomissão, especialmente
considerando-se as defasagens já ocorridas no
início dos trabalhos, fazem com que esses prazos
sofram alguns percalços.

O art. 17 do Regimento, todos estão lembrados,
indica que o Relator na Subcomissão, com ou
sem discussão preliminar, elaborará seu trabalho
com base nos subsídios encaminhados nos ter
mos do estabelecido neste Regimento, devendo

no prazo de 3D dias apresentar relatório funda
mentado com anteprojeto da matéria.

O § 40 desse mesmo artigo diz que a Subco
missão, a partir de sua constituição terá um prazo
de 45 dias para encaminhar à respectiva Comis
são o anteprojeto por ela elaborado, e não o fazen-:
do, caberá ao Relator da Comissão redigi-la no
prazo de 5 dias.

Ora, esse prazo a que o § 40 se refere amarrado
à constituição da Comissão, fazcom que já tenha
mos de início uma defasagem de pelo menos
8 dias. Isso, porque a Subcomissão regimental
mente foi constituída no dia primeiro de abril,
após a eleição das Mesas das Comissões, quando
o Presidente eleito declarou que a Comissão esta
va subdividida em tais e tais comissões, cuja rela
ção dos seus componentes já estava elaborada.

Assim, o prazo do Relator vai até o dia 3D de
abril para apresentação do seu parecer. Vejam
que o Regimento estabelece essa questão, a meu
ver esdrúxula, ao indicar no lIrt.17 "que o Relator
na Subcomissão, com ou sem discussão prelimi
nar..." Isso significa dizer que o Relator poderia
simplesmente recolher-se ao seu Gabinete, pre
parar um calhamaço e completamente dissocia
do das discussões que venham a ocorrer na Sub
comissão, viesse a apresentar o seu parecer no
dia 3Dde abril. É óbvio, por todas as razões, que
esta prática se toma inteiramente não recomen
dável.

Acho que, quando este próprio artigo refere-se
à: "elaborará seu trabalho com base nos subsídios
encaminhados" implica, a meu ver, em pelo me
nos três fontes de alimentação para o trabalho
do Relator. A primeira fonte é, sem dúvida, a con
tribuição das sugestões apresentadas por cada
Constituinte. Entendemos aqui, interpretando o
Regimento, que essas contribuições devem dar
entrada na Mesa da Constituinte, conforme esta
belece o Regimento, e o prazo para isto se encerra
no dia 24 de abril.Então, teoricamente, este prazo
de apresentação das contribuições individuais de
cada Constituinte guarda certa coerência com o
prazo final de elaboração do parecer, porque, en
cerrando-se no dia 24, a Mesa da Constituinte
encaminhando imediatamente ao relator, este te
ria um prazo de 6 dias para examinar essas suges
tões e, com base nelas, o prazo para apresentação
das sugestões em plenário, seria aquele prazo
de 30 dias a partir da eleição da Mesa.

Outra fonte de sugestões vem a ser a audiência
das entidades interessadas que venham a sercon
vidadas pela Subcomissão, e o Regimento prevê
entre 5 a 8 reuniões destinadas a este trabalho.

Ora, vejamos aqui um dado factual importante.
Temos até o dia 21 deste mês, na prática, uma
impossibilidade de ouvirmos essas entidades. Pri
meiro, porque não é possível, até porque a Mesa
da Subcomissão foi eleita no dia 7, estamos no
dia 9, não teríamos como, na prática, selecionar
essas entidades, oferecer um calendário apropria
do para que essas entidades se preparem e aqui
compareçam para a audiência da Subcomissão.
Essa dificuldade é maior quando temos na próxi
ma semana a Semana Santa, um feriado, a partir
de quinta-feira, o que nos restaria, eventualmente,
a terça e a quarta-feira da próxima semana para
uma audiência desse tipo. Sabemos que, na práti
ca, teremos uma grande dificuldade de quorum
nesses dias. Uma semana que tem praticamente
a metade comprometida com o feriado, principal-

mente considerando-se que o dia 21, terça-feira
da outra semana, também é feriado. Tudo indica
qua ele será antecipado para o dia 20, segun
da-feira. Não sei no caso específico de Brasília,
porque parece que o Decreto presidencial diznas
-cidades onde for possível. Há alguma coisa que
deixa uma brecha. Não sei, não tenho nenhuma
informação se no caso especifico de Brasília, sen
do uma data específica, e aniversário da cidade
etc., se essse feriado será também antecipado
para segunda-feira. Vamos raciocinar que sim.
Teríamos, então, do dia 21, terça-feira, até um
prazo razoável para que o Relator pudesse colher
essas informações e elaborar o seu parecer. Pode
ria dizer, um tempo razoável, se coincidir esse
período com o período de apresentação de suges
tões, de projetos, de propostas, pelos Constituin
tes, que termina no dia 24. Então, teríamos basica
mente do dia 21 ao dia 24, quem sabe até o
dia 25, para ouvirmos essas entidades, o que seria
na prática, a meu ver, muito difícilconseguirmos
essa mobilização e esse trabalho.

Por fim, temos as sugestões encaminhadas pe
la população em geral.

Ainda ontem, S. Ex' o Presidente da Consti
tuinte, no pronunciamento da Instalação do Pro
grama A Voz da Constituinte, caracterizou que
o canal da participação popular está aberto e que
as sugestões devem ser encaminhadas, o que
nos faz acreditar que ainda nesse periodo receba
mos sugestões que venham subsidiar os traba
lhos desta Subcomissão.

Por outros lado, temos conhecimento de mais
de 500 sugestões já encaminhadas e já em fase
de processamento no PRODASEN,somente para
esta Subcomissão. Se realmente queremos dar
importância à participação popular, às sugestões,
temos que, no mínimo, nos debruçarmos sobre
elas para vermos quais as que possam ser apro
veitadas ou que possam subsidiar o trabalho da
Subcomissão.

Por todas estas considerações, vemos a total
dificuldade de realizarmos um trabalho coerente,
sério, de profunda reflexão, para a discussão dos
temas pertinentes à nossa Subcomissão e que
seja traduzido num parecer que virá à discussão.
É evidente que o parecer, uma vez apresentado,
estará sujeito a emendas, estará sujeito à discus
são e às falhas que certamente ocorrerão Desse
parecer, as quais poderão ser corrigidas na segun
da instãncia. Mas até a esse respeito nos depara
mos com as dificuldades de ordem prática. Se
não vejamos o Regimento, no § 19 do art. 17
dizque:

"O anteprojeto será distribuído em avulsos
aos demais membros da Subcomissão para,
no prazo dos 5 dias seguintes destinados à
sua discussão, receber emendas."

Ora, digamos que a máquina burocrática da
Casa seja devidamente ágil para, recebendo o
parecer no dia 30, no próprio dia 30 imprimi-lo
o dia seguinte, o dia que começa a contar o prazo
para a discussão do parecer e a apresentação
de emendas, começa no dia lo de maio, numa
sexta-feira, que também é feriado. Quer dizer,
mais uma vez teremos uma dificuldade muito
grande de convocação de uma reunião numa sex
ta-feira que coincide com o feriado nacional do
dia 10 de maio.
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Os Srs. Membros da Subcomissão teriam um
prazo até o dia 05 para estudo do parecer, apre
sentação de emendas e discussão do parecer.
Esses 5 dias são: sexta-feira, dia 1"; sábado; dia
2; domingo; dia 3; segunda-feira, dia 4 e terça
feira, dia 5 de maio. Vejam que mais uma vez
o Regimento é terrivelmente prejudicial a um bom
trabalho da Subcomissão.

O Relator teria mais 72 horas, conforme o pre
visto no § 2", para emitir parecer sobre as emen
das, sendo estas e o anteprojeto submetidos à
votação. Então, teríamos reunião com o Relator
novamente do dia 6 ao dia 8, que são a quarta,
quinta e sexta-feiras da semana Do dia 9 ao dia
13 - começa o dia 9 sendo num sabádo
do dia 13 a Subcomissão deveria apreciar o ante
projeto, o parecer sobre as emendas e aprovar
toda a matéria para que no dia 13 ela fosse enca
minhada ao Relator para providenciar a publica
ção dos avulsos e encominhá-Ios ao plenário da
Comissão Temática no dia 15, quando vence o
prazo de 45 dias dados à Subcomissão.

É evidente que essa questão nos coloca diante
de um ponto a ser deliberado pela própria Subco
missão. Entendemos que os prazos regimentais,
enquanto constantes do Regimento, dévam ser
cumpridos, e isso implica em requerermos a com
preensão de todos para que essas datas, especial
mente esse prazo iniciado no dia 1"e dia 9 possam
ser, digamos assim, programados por todos os
Membros da Subcomissão, de tal sorte que possa
mos ter o desdobramento normal do trabalho.

É verdade que esta questão não é apenas desta
Subcomissão, porquanto todas as Subcomissões
estão com o mesmo problema. Por isso mesmo
já surge um movimento no sentido de se tentar
uma modificação desse prazo. Ontem, por exem
plo, tivemos uma reunião informal com todos os
Presidentes e Relatores das Subcomissões, onde
essas questões foram debatidas e onde se chegou
a um soncenso sobre a necessidade de modifi
cação desses prazos ou de uma interpretação
mais flexível do Regimento. Por exemplo, o de
não considerar constituídas as Subcomissões
com as suas instalações por parte do Presidente
da Comissão Temática, mas sim com a eleição
das suas respectivas Mesas, desde quando o Regi
mento também previa que 24 horas após a insta
lação da Comissão, as Subcomissões deveriam
ser instaladas, o que não ocorreu por dificuldade
de ordem política, como é do conhecimento de
todos. Essa interpretação mais flexível, caso venha
a ser adotada pela Mesa da Constituinte nos facili
tará um pouco o trabalho.

O SR.PRESIDENTE(Nelson Aguiar)-Apenas
para transmitir uma informação. Haveríamos ini
ciado uma reunião, não em caráter regimental,
porque tínhamos número sufiente para abri-Ia em
caráter regimental. Como a nossa Comissão só
dispõe de 19 Membros titulares até a presente
data, agora alcançamos quorum, para dar-lhe
o caráter regimental. Desta forma instalamos regi
mentalmente os trabalhos e cumpriremos o Regi
mento realizando a reunião regimentalmente.

O SR.REU\TOR (Eraldo Tinoco) - Então, esta
quase unanimidade deverá ser traduzida, hoje, nu
ma palavra ao Exmo. Sr. presidente da Consti
tuinte, numa reunião em que S. Ex' convocou
todos os Presidentes e Relatores das Comissões
e das Subcomissões e acreditamos na sensibí-

Iidade da Mesa da Constituinte, no sentido de
dar-lhe uma interpretação mais adequada. Devo
informar também que já há dois projetos, de auto
ria do Constituinte Jorge Haje, do PMDBda Bahia,
em que S. Ex" propõe, num desses projetos, a
ampliação de todos esses prazos, inclusiveo prazo
de apresentação dos projetos oferecidos por cada
Constituinte e, conseqüentemente, alterando to
dos os prazos, todos os trabalhos das Comissões
e das Subcomissões.

Por outro lado, S. Ex" informou ontem nesta
mesma reunião, que há pouco me referi, que de
veria apresentar ontem ou no mais tardar hoje,
outro projeto sugerindo ou propondo que as reu
niões plenárias da Assembléia Nacional Consti
tuinte sejam suspensos durante o período de tra
balho das Comissões e Subcomissões, somente
sendo convocada reunião plenária quando houver
motivo que justifique a sua convocação para efei
to, inclusive, de votação. Pessoalmente, coloco
me favorávelaos dois projetos até porque já havia
anteriormente apresentado um estudo em que
demonstrava que essas sessões plenárias da
Constituinte, enquanto não temos matéria consti
tucional a ser discutida passam a ser na realidade
apenas um fórum de debates políticos nem sem
pre em relação às questões constitucionais.

De sorte que, caso haja acolhimento destas
duas propostas, estaríamos liberados duplamente
para o melhor exercício das nossas atribuições
na Subcomissão e na Comissão Temática, pri
meiro, pela existência de um prazo maior; segun
do, porque poderíamos também destinar o turno
vespertino aos trabalhos da Subcomissão.

Estas são as informações preliminares que nos
caberia apresentar neste momento e, naturalmen
te, nos colocamos à disposição para esclareci
mento de alguma questão pertinente a este tema.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Antes
de concedermos a palavra aos nobres Colegas,
vamos permitir a leitura da Ata da reunião enterior.

Esclarecemos que essa Ata contém informa
ções sucintas da reunião passada; de modo que,
se algum Constituinte quiser fazer alguma emen
da no tocante a fatos que ocorram na reunião
anterior, pode fazê-lo.

Concedo a palavra ao Sr. Secretário, a fírn de
que seja feita a leitura da Ata.

(Procede-se à leitura da Ata.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Não
havendo nenhuma emenda a ser apresentada pe
los Srs. Constituintes, declaramos aprovada a ata
como lida.

Antes de passar a palavra à Constituinte Eunice
Michiles, lembro aos nossos Colegas Constituin
tes que estamos sob a didatura do prazo. E vejam
bem que a culpa disso não se pode atribuir à
Subcomissão propriamente dita. Nós vivemos es
te momento, estes dias de dificuldades, de turbu
lências, para que se compusessem as Comissões
e Subcomissões. Mas isso demandou tempo, de
mandou adiantamento de prazo; de modo que,
os prazos regimentais já não foram respeitados.
Já não se pode alegar a necessidade de cumprir
mos esses prazos de forma irrestrita, de obser
varmos esses prazos, porque eles já foram des
cumpridos. Particularmente, achamos que este
período de elaboração constitucional é o mais
importante do que qualquer outra fase porque
é nessa fase que vamos ouvir a sociedade. Creio

não haver muitadificuldade para elaborarmos um
texto, nós membros desta Subcomissão, uma
propsota e a encaminharmos à Comissão hierar
quicamente superior. Não teremos muita dificul
dade.

Por isso, o importante agora é ouvirmos a opi
nião da sociedade, o que ela tem de novo para
apresentar, como ela gostaria que trabalhásse
mos aqui. Se ficarmos aqui submetidos à ditadura
dos prazos, não teremos tempo suficiente para
ouvirmos pessoas que representem entidades da
sociedade civil. Por exemplo, tínhamos até feito
algumas sugestões e essas sugestões natural
mente serão ampliadas aqui no sentido de que
nominássemos algumas entidades de abrangên
cia nacional que deveriam ser ouvidas, como a
OAB, CNBB ou uma entidade representativa do
mundo evangélico. Alguém representando a FU
NABEM, alguém representando a Associação dos
Juizes e Curadores de Menores e outras entidades
de cunho nacional.

Penso que a nossa luta pela ampliação desses
prazos tem de ser desencadeada. Nós estaremos
presentes à reunião das 17 horas e os Colegas
que puderem fazê-lo deverão estar presentes, a
fim de que possamos oferecer argumentos con
vincentes, no sentido de que aprovemos um pro
jeto de resolução alterando os prazos regimentais.

O nobre Constituinte Ulysses Guimarães insiste
que no final deste ano teremos de estar com a
Constituição promulgada. É importante fazê-lo!

Temos esperado muitos anos, mais de dois
decênios por uma Constituição nova e agora que
temos a oportunidade de fazê-Ia não devemos
por essas razões, estarmos submetidos a essa
premência de prazos, essa premência de tempo.
Demandando o tempo que tivermos de deman
dar, o que importa é elaborarmos uma Consti
tuição de interesse nacional. Se pudermos fazê-Ia
no mais curto período, melhor ainda, mas acha
mos que o tempo não deve ser a causa determi
nante da realização desses trabalhos.

Deixamos aberta a palavra para nossos colegas
Constituintes comentarem a exposição que foi
feita e apresentarem as suas sugestões, a fim de
que na reunião da tarde possamos ter uma idéia
da opinião e da posição desta Subcomissão.

A SRA CONSTITUINTE EUNICEMICHILES
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con
cedo a palavra à nobre Constituinte Eunice Mi
chiles.

ASRA.CONSTITUINTE EUNICEMICHILES
É exatamente para tentar entender. Se entendi
bem, o Relator disse que até o dia 3D, pelo Regi
mento, deveria estar com o seu parecer pronto.
Ora, se termina o prazo de apresentação de suges
tões no dia 24 - vi pelos jornais de ontem que
há um Senador que apresentará 1100 propostas
- qual seria o prazo. De 24 a 30 para estudar
e catalogar tudo isso?

Tenho uma dúvida que gostaria de expor: essas
propostas vêm para a Subcomissão! Serão discu
tidas aqui na Subcomissão ou vão diretas para
o Relator?

O SR. REU\TOR (Eraldo Tinoco) - Essa ques
tão não está bem clara. Parece-me que essas su
gestões serão catalogadas de acordo com o tema
e encaminhadas à Subcomissão, a qual natural-
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mente, o Presidente dará conhecimento dessas
sugestões, talvez, preparando uma ementa e a
distribuindo a cada componente da mesmas mas
elas deverão vir para o Relator para subsidiar o
seu trabalho de elaboração do parecer.

A SRA.CONSTITUINTEEUNICE MlCHILES
Quer dizer que elas não serão votadas? Uma pro
posta polêmica não passara pelo crivo da Subco
missão? Ela vai direto para o Relator? Compete
ao Relator decidir se ela deve ser ou não...

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Pelo que
está no Regimento ela passará aqui depois do
parecer. Vejam bem, o art. 17 diz que o Relator
elaborará com ou sem discussão preliminar.

A SRA:CONSTITUINTEEUNICE MlCHILES
Supremo poder.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Exatamen
te. É uma coisa realmente absurda, porque como
tive oportunidade de dizer na reunião passada,
entendo que o papel do Relator é o de conciliar
as opiniões predominantes. Elaborar um parecer
desta ordem, sem uma discussão preliminar é
realmente uma tarefa, em primeiro lugar, dificí
lima e, em segundo lugar, até do ponto de vista...

A SRA.CONSTITUINTEEUNICEMlCHILES
Nada democrático.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Exatamen
te.

Vejam que a questão toda se esbarra no prazo.
Se temos no dia 24 o encerramento da apresen
tação dos projetos, até que ele percorra esse trâ
mite burocrático de catalogação, de enumeração
etc., como sabemos, isso não poderá ser automá
tico, para chegar à Subcomissão, qual o tempo
que ela terá para debater e qual o tempo que
terá o Relator para preparar o seu parecer que
deverá ser apresentado no dia 3D?

A SRA.CONSTITUINTEEUNICE MlCHILES
Uma outra dúvida, Sr. Relator, é a seguinte: depois
de expirado esse prazo, no dia 24, não se poderá
apresentar novas sugestões como membro da
Comissão. Por exemplo: eu tenho uma outra idéia,
surge da discussão uma nova idéia, ela não pode
ser apresentada como sugestão aqui na Subco
missão, mesmo fora do prazo regimental?

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Entendo
que sim, mas na forma de emenda.

A SRA.CONSTITUINTEEUNICEMlCHILES
Tenho de esperar que seja feito o parecer para,
então, apresentar a emenda?

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Pelo roteiro
aqui apresentado, sim.

Termina no dia 30 o prazo do Relator.A Subco
missão terá o prazo de 5 dias para discutir o pare
cer e apresentar emenda e, posteriormente,o Re
lator terá 72 horas para emitir parecer sobre as
emendas, sendo estas e o anteprojeto submetidos
à votação.

ASRA.CONSmUINTE EUNICE MlCHILES
Desculpe-me, Sr. Presidente, mas gostaria de es
clarecer todas as minhas dúvidas. Acho que nós
estamos com um limite perigoso. Nós estamos
com um prazo curtissimo. Nós corremos o risco
de apresentar um amontoado de besteiras, pelo
fato de não termos condições de discutir e apurar.
Não vejo como, neste prazo, já que estamos no

dia 9 e até o dia 30, vamos dizer que tenhamos
3 semanas, tirando os 6 dias entre feriados, sába
dos e domingos, nós teríamos 15 dias; tiram-se
mais 7 dias de feriados e nós vamos ouvir a socie
dade civil, como propõe o Sr. Presidente. Quan
do? De que forma? E absolutamente romântico,
nós estamos elaborando em cima de propostas
fictícias.

O SR. CONSmUINTE IBERÊ FERREIRA
Em função das propostas da sociedade civil, é
possível que apresentemos outras.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Realmente
é uma questão fundamental estarmos, todos nós,
conscientes dessas dificuldades, pressionarmos
a Mesa da Constituinte, até levando essa decisão
para Plenário, se for o caso, no sentido de que
o ideal a meu ver é o acatamento de projetos
que já existem a este respeito, como informei,
para que esses prazos sejam modificados. São
prazos inteiramente irreais.

Como deveríamos conduzir este trabalho? Em
primeiro lugar tendo aqui uma discussão prévia
de todos esses projetos apresentados à Mesa e
que digam respeito aos temas da Subcomissão.
Quer dizer, temos um debate, como fazemos nas
Comissões permanentes da Câmara e do Senado,
relativo às proposições, onde cada um livremente
pudesse expressar a sua opinião a esse respeito.
Caberia ao Relator captar os resultados deste de
bate, ou em forma do que venha ser deliberado
pelo voto ou apenas captando as opiniões predo
minantes, para que pudesse utilizaressas informa
ções no seu parecer.

Segundo, os debates com as entidades da so
ciedade civil. Nós deveríamos ter esses debates
de tal forma que essas informações pudessem,
inclusive, facilitarcada Constituinte cristalizar,mo
dificar qualquer pensamento prévio que tenha a
respeito de determinada pessoa, inclusive conver
tendo isso em algum tipo de projeto ou conver
tendo isso a seu juízo, a respeito da matéria na
hora em que a mesma viesse a ser submetida
à apreciação. Outro aspecto são essas inúmeras
sugestões encaminhadas pela população, indivi
dualmente, o e Prodasen está fazendo um traba
lho de catalogação de emendas que pudessem
também ser apreciadas aqui e discutidas em blo
co, porque entendo que são matérias constitu
cionais muitas dessas sugestões ou não. Eu mes
mo tenho recebido sugestões, coisas que vão para
uma leiordinária posteriormente; às vezes até não
são objetos de lei,mas apenas uma manifestação
de um desejo, de um propósito de ordem ética,
de ordem moral etc.

Essas sugestões deveriam sofrer algum tipo
de análise por parte da Subcomissão, caso con
trário estamos passando um atestado de que tudo
isso é um faz-de-conta, uma brincadeira que não
interessaria e com a qual não se precisaria estar
gastando dinheiro, tempo e energia, com esse
tipo de tratamento, só para dar a impressão de
que a sociedade está sendo ouvida. E tudo isso
se esbarra nesta questão. Sem uma reformulação
nos prazos será impossível produzirmos um traba
lho que retrate toda essa realidade, aí, o Relator
terá que assumir uma atividade hercúlea de tentar
examinar todo esse material para converter em
parecer, num anteprojeto. Teríamos de fazer um
esforço hercúleo para discutir esse parecer e apre
sentar emendas num prazo exíguo de apenas 5

dias e depois, novamente, após o parecer sobre
essas emendas votarmos, finalmente, o antepro
jeto.

Estou inteiramente de acordo com as ponde
rações e as preocupações que a ilustre Consti
tuinte Eunice Michiles expressa neste momento,
as quais acredito serem a angústia de todos.

O SR. CONSmUINTE ROBERTO AUGUSTO
- De fato, com o que estamos conversando e
debatendo, não há possibilidade, de modo algum,
um prazo deste, ainda quando a colocação é váli
da e deve ser trazida para ser ouvida, segmentos
como a OAB, CNBB e uma Liderança evangélica
que é de vital importância, segmentos como a
Funabem, diante da Subcomissão, da qual faze
mos parte, com este prazo curto, determinado
desta maneira e esta pressa, pois nós sabemos
que dificilmente chegaremos à perfeição, mas
procuraremos fazer o melhor nesta Subcomissão,
para a sociedade brasileira, porquanto, trata-se
da Família, do Menor e do Idoso.

Concordo que devem ser trazidas aqui Líderan
ças da CNBB, grupos evangélicos, Funabem e
etc, mas o calendário é o grande inimigo para
os nossos trabalhos.

Gostaria de aproveitar, Sr. Presidente, para des
culpar-me por não ter participado da primeira reu
nião. Sou novo, é a minha primeira experiência
e não sabia desta reunião, a data e a hora. Estava
no Rio de Janeiro. Em segundo lugar, gostaria
de pedir para que voltasse à Ata que fala sobre
a participação da Mesa, do Presidente, Relator
e Vice-Presidente, pois parece que o meu nome
constava e eu não estava presente nesta reunião.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Gosta
ríamos de fazer uma sugestão aos nossos Colegas
Constituintes de que designemos - não consta
do Regimento - para garantir o direito de cada
um, que apresentem aqui as suas idéias, debaten
do-as. Designemos uma parte de cada primeira
fase de todas as reuniões para o Constituinte que
queira fazê-lo, possa usar da palavra e fazer uma
exposição das suas idéias, comentando o material
que possa ter à sua disposição, em cada reunião.

Penso que desta forma estaríamos atendendo
a este aspecto, muito importante. De repente, um
Constituinte recebe um documento da sua comu
nidade, do seu Estado e gostaria de comentá-lo,
então deveremos assegurar, aqui, este espaço,
segundo orientação que recebemos da Presidên
cia da Comissão Temática, nós deveremos cum
prir o período de reunião da 9:30 às 12:30. Desig
naríamos um tempo que deve ser determinado
nesta reunião, para que neste período possamos
fazer aqui o que fazemos no plenário: o nosso
pinga-fogo, cada um usando da palavra, discu
tindo, expondo as suas idéias e apresentando as
suas sugestões.

Fica feita esta sugestáo e o colega que desejar
discuti-Ia ou emendá-Ia pode usar da palavra.

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Pediria permissão para voltar ao assunto que esta
va sendo debatido pela Deputada Eunice Michiles
e pelo Deputado Roberto Augusto.

Hoje, V. Ex> vai perdoar-me, pois cheguei um
pouco atrasado e não ouvi o início. Vi apenas
o Presidente referir-se a uma reunião às 17 horas
e eu gostaria de ter uma informação se essa reu
nião é para todos participarem ou se é uma reu
nião dos Presidentes e Relatores.
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o SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar)- lmcral
mente, os convocados fomos nós, Presidente e
Relatores. Mas, o maior número de Constituintes
que puder estar lá e nos ajudar a argumentar,
a respeito da necessidade da ampliação dos pra
zos seria muito bom, embora presenciamos, e
ouvimos ontem, que há uma unanimidade, dos
Presidentes e Relatores de todas as Subcomis
sões, no sentido de que este prazo é impraticável,
é inaceitável para a realização desta fase inicial
dos trabalhos de elaboração.

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Com essa sua informação gostaria de propor que
todos nós estejamos presentes, dentro do possí
vel, à reunião, evidentemente, nela devendo ter
voz,para discussão, o Presidente e o Relator. En
tão, que nos delegássemos poderes ao nosso Pre
sidente, já que, parece-me, a unanimidade con
corda na írnpossjbílídade de se fazer um trabalho
sério dentro deste prazo exíguo que nos foi dado.
Relembro, colaborando com os Constituintes que
já me antecederam e porque nós corremos o
risco de criar uma grande frustração nacional.
O debate sobre a Constituinte deveria ter sido
no decorrer da campanha eleitoral.Mas nós tive
mos eleições majoritárias e, como todo mundo
sabe, isso polarizoutodo o debate das campanhas
eleitorais, em função dos candidatos a Governa
dor e a Constituinte ficou em segundo plano. Se
agora, nas Subcomissões, nós não estendermos
estes debates às sociedades civis ou a diversos
segmentos da sociedade nós criaremos um risco
de estabelecer uma frustração nacional em todos
esses segmentos que são interessados e que têm,
na maioria das vezes, uma contribuição expres
siva, da maior importância, para que possamos
ter uma Constituição mais próxima da realidade
e das aspirações da nossa comunidade.

A sugestão que eu faria é que V. Ex' ouvindo
os nossos pares tivesse uma delegação, para falar,
em nome de todos nós na reunião, sobre a impos
sibilidade desse prazo.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Quan
do iniciamos nossos trabalhos, fizemos sem cará
ter regimental, porque não tínhamos número regi
mental para abrir a reunião.

Nosso Relator foi convidado a fazer uma expo
sição dessas dificuldades todas. Muitos Colegas
Constituintes não estavam presentes e eu gostaria
de saber do Constituinte Eraldo Tinoco se lhe
seria possível esclarecer algum fato que pudesse
suscitar dúvida.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Com pra
zer, tentarei fazer de forma reduzida, porém clara.

O art. 17 do Regimento estabelece um prazo
de 30 dias para que o Relator,com ou sem discus
são preliminar, apresente parecer. Ocorre que es
se prazo começou a ser contado, também pelo
Regimento, no dia 10 de abril e não no dia 7,
quando tivemos a eleição da Mesa da Subco
missão. Isto porque o Regimento reza que a partir
da constituição da Subcomissão, e essa consti
tuição foi feita no momento em que o Presidente
da Comissão Temática declarava a Comissão divi
dida em três Subcomissões, nominou essas Sub
comissões e esclareceu que a relação dos compo
nentes dessas Subcomissões estava disponível,
etc.

A eleição da Subcomissão deveria ser no dia
seguinte, dia 2. Ocorre que pelas dificuldades polí
ticas que todos já sabem, essas eleições só se
realizaram no dia 7. Perdemos aí preciosos dias
sem que a Subcomissão tivesse possibilidade de
realizarqualquer trabalho. O prazo do Relator en
cerrar-se-á no dia 30. Aí vem uma dificuldade.
Eu desejo, como Relator, não fazer com que as
minhas idéias sejam traduzidas num parecer e
num anteprojeto. Quero, da maneira mais demo
crática, da maneira mais conciliatória possível, in
cluir, nesse parecer, que se justifique no antepro
jeto as idéias de toda a Subcomissão. Mas temos
as seguintes dificuldades: o prazo para que cada
Constituinteapresente os seus projetos, em plená
rio,sobre qualquer assunto, incluindo os assuntos
desta Subcomissão, encerrar-se-á dia 24, tam
bém pelo Regimento.

Temos uma gama enorme de sugestões, enca
minhadas por pessoas individualmente, e temos
o problema de ouvir as entidades da sociedade
civil que, na prática, só poderíamos começar a
fazê-lono dia 21, já que a próxima semana, sendo
Semana Santa, déficilmente teríamos condições
de mobilizaressas entidades, até por dificuldades
de ordem prática como, por exemplo, lugar em
avião. Com um grande feriado que começa na
quinta-feira e irá até a segunda-feira da semana
seguinte, todos sabem que Brasíliavirauma espé
cie de ilha deserta, todo mundo quer sair.

Segundo problema: o Relatorapresenta seu pa
recer no dia 30; a Subcomissão terá um prazo
de 5 dias para discutir esse parecer e apresentar
emendas. Acontece que, por essa circunstãncia
de data, esse prazo começa a ser contado precisa
mente no dia 10de maio, que é uma sexta-feira
e também um feriado. Teríamos, então, a sexta
feira, dia 10 de maio, o sábado, o domingo, a
segunda a terça-feira seguintes para discutirmos
o parecer e a apresentação de emendas. O Relator
terá 72 horas para emitir parecer sobre essas
emendas, que significaa quarta, a quinta e a sexta
feira da semana seguinte. E novamente a Subco
missão teria um prazo exíguo de 6 a 7 dias, do
dia 9 ao dia 13, para a discussão finale a votação
do parecer do anteprojeto, a fim de que no dia
13 estivesse em condições de ser encaminhado
à Comissão Temática. Esse prazo, por sua vez,
no dia 9, começa a ser contado novamente num
sábado. Para que houvesse um aproveitamento
total, teríamos que fazer reuniões extraordinárias
no sábado e no domingo, o que de resto está
previsto no Regimento, precisando haver a cons
cientização de cada um a respeito da necessidade
dessas reuniões.

O problema do prazo para o Relator examinar
todas essas contribuições - e como muito bem
levantou a questão a Constituinte Eunice Michiles
- é que os integrantes da Subcomissão não te
riam prazo para discutir previamente essas suges
tões. Então receberiam, como se diz na lingua
gem corriqueira, um prato feito de um parecer
para, no exíguo prazo de 5 dias, incluindo o 10
de maio, uma sexta-feira,analisar, discutir e emitir
emendas a esse parecer e a esse anteprojeto.

Parece-me que o ponto fundamental é, em pri
meiro lugar, nos conscientizarmos desses proble
mas; em segundo lugar, aproveitando até mesmo
projetos já existentes, aprovarmos uma modifi
cação nesses prazos regimentais que entende-

mos ser de vital importância, porque as questões
acessórias estão tendo prevalência sobre as ques
tões substantivas. Vejam, por exemplo, que tive
mos quem ficar praticamente uma semana, para
distutiras questões políticas de que vaiser relator,
de quem vai ser Presidente, etc., fossem equacio
nadas no seio de cada bancada. Agora, na hora
de discutir a matéria substantiva a matéria que
vai realmente constituir o cerne da questão, não
teremos prazo para isso? Estamos colocando o
carro adiante dos bois. Não é possível fazermos
um trabalho de profundidade dentro desses pra
zos que o Regimento estabelece.

Tenho uma sugestão, Sr. Presidente, que pode
ria talvez facilitar o nosso trabalho e permitir que
imediatamente coloquemos para funcionar aquilo
que todos nós temos interesse, que é o debate
sobre as questões constitucionais propriamente
ditas.

Como não temos possibilidade material de con
vocarmos entidades da sociedade civil para, na
próxima semana, ouvirmos essas entidades e de
batermos as questões da família, do menor e do
idoso com essas entidades, a minha sugestão
é que as reuniões que ocorram na próxima sema
na já fossem destinadas para que cada compo
nente da Subcomissão pudesse dispor de um
tempo razoável, a fim de que exponha suas pró
prias idéias ou idéias em termos de projetos que
já tenham sido encaminhados à Mesa da Consti
tuinte. É possível que isso aconteça, então o autor
desse projeto poderia aqui discutir, apresentar
seus pontos de vista, etc., ou cada um trazer um
conjunto das suas idéias, dos seus pensamentos,
das suas propostas, a respeito do tema - da
família, do menor e do idoso.

Acho que já poderíamos, na próxima semana,
no âmbito desta Subcomissão, iniciara discussão
do tema e, eventualmente, essa discussão, essas
idéias etc., poderiam até ser, posteriormente, até
o dia 24, transformadas em projeto, até para efeito
de registro histórico de cada constituinte que, na
turalmente, tem compromisso com seus eleitores,
tem um compromisso com a própria História,
com o povo brasileiro, de modo geral, mesmo
sem que essas propostas já estejam apresentadas
formalmente à Mesa, pudessem ser discutidas
idéias, propostas, sugestões para o tratamento
do tema.

Poderíamos organizar um calendário, em que
cada um tivesse 20 minutos, meia hora, ou o
tempo que fosse acordado, para a exposição das
suas preocupações, das suas opiniões a respeito
do tema, e isso já serviria de muito para que o
Relator pudesse ir captando a opinião predomi
nante desta Subcomissão.

A partir do dia 21, o Presidente organizaria um
calendário, defmiriacom a Subcomissão as enti
dades que devam ser convidadas e já marcaría
mos esses debates com as entidades da socie
dade civil a partir do próximo dia 21, dentro de
um calendário que permita ouvirmos o maior nú
mero possível de entidades e, dentro do que ficar
acertado, finalmente em termos de prazo final
para apresentação do nosso trabalho, para deci
são da Subcomissão.

Coloco esta sugestão para apreciação desta
Subcomissão e, se for o caso, sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - A su
gestão feita é importante, já que, como ficou es-
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clarecído, só teremos condições de ouvir, repre
sentada, a sociedade civil a partir do dia 21. Na
próxima semana, poderíamos aproveitar o tempo
que dispusermos nas reuniões, a fimde ouvirmos
a exposição de cada Constituinte. É importante
esta sugestão, mesmo pela necessidade de nos
conhecermos melhor, conhecermos a posição de
cada um. Vamos tratar de alguns assuntos confli
tantes, como a questão da menoridade, como
a questão da dissolução da sociedade conjugal,
a questão da sociedade conjugal de fato e de
direito, a questão da idade penal do menor. São
assuntos que estão aí, discutidos pela sociedade,
e deles teremos que tratar a questão da idade
para aposentadoria - já que vamos tratar do pro
blema do idoso, temos ocasião de apresentar sub
sídios nesse aspecto; a questão do trabalhador
rural, da mulher trabalhadora rural. Teremos oca
sião de ouvir a opinião, a posição de cada Cons
tituinte.

Então, a sugestão do Relator é no sentido de
que nas reuniões da próxima semana teremos
ocasião de ouvir o Constituinte que se inscrever,
pelo prazo que ficar aqui decidido, a fim de que
cada um tenha ocasião de fazer uma exposição
sobre suas preocupações, sobre suas idéias e ain
da sobre suas propostas.

Fica aberta a discussão.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS AN
TUNES - Sr. Presidente, peço a palavra, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte João de
DeusAntunes.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS AN
TUNES - Minha questão, Sr. Presidente, a res
peito da dificuldade que estamos vendo para con
ciliar horários. Dentro do dia não teremos uma
reunião, e sim duas reuniões, em virtude de per
tencermos a duas comissões, uma como titular,
outra como suplente. Haverá assuntos que será
do máximo interesse deles participarmos e, pelo
fato de termos de participar de outra Comissão,
certamente não estaremos presentes.

Pergunto: qual a possibilidade que teremos de
tentar ao menos conciliar esse problema de horá
rio.Às 11 horas inicia-se a reunião da outra Sub
comissão à que pertenço- Dos DireitosPolíticos,
dos Direitos Coletivos e Garantias.

Gostaria de continuar com os senhores, apro
fundando o assunto, de importãncia vital, porém,
este outro compromisso vai-me impedir de conti
nuar, nesta reunião.

Quero saber, Sr. Presidente, qual a possibili
dade que teremos de conciliar o horário para os
próximos dias e próximas reuniões.

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar)- As reu
niões são convocadas na forma do Regimento.
Temos reuniões das 09:00 às 12:45.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS AN
TUNES - É assunto que pode ser levado tam
bém para a reunião.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Sim,
não há dúvida.Mas,veja bem, esse prazo vaipoder
ser alterado. Queremos garantir que em qualquer
fase da reunião o Colega Constituinte possa usar
da palavra, fica garantido o seu espaço.

Além dessas dificuldades que estamos colo
cando, ainda temos aquelas outras: viagens aos
nossos Estados, atendimento aos nossos com
prornissos pessoais, atendimento às pessoas que
nos vêm procurar, eventualmente de uma viagem,
etc. De modo que temos uma premência de tem
po ditatorial.Temos que conciliar todos esses in
teresses, e esta é a razão por que temes que
aproveitar o rnáxímo tempo de que dispomos.
Estamos trabalhando no sentido de que haja essa
ampliação de prazos; mas não temos certeza de
que será feita. Então, temos que trabalhar em
ÔJI.Ü ;:!cq'..:i!c -:r'~ po;tá já determinado no Regi
mento. E o que está determinado no Regimento
é essa premência de prazo, esse prazo curtíssimo
que aí está.

Temos presente o Relator da Comissão Temá
tica, Constituinte Artur da Távora, a quem convi
damos para sentar-se conosco, e perguntamos:
quem sabe se S. Ex' gostaria de usar da palavra.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Sr. Presidente, foi colocada em discussão a
proposta do nobre Constituinte Eraldo Tinoco.
É um cronograma que teremos que fazer.Sugiro,
não agora, que sei impossível, que, na reunião
de amanhã, a Mesa já nos pudesse trazer um
cronograma mais detalhado, porque os prazos
são tão curtos, e os que têm interesse noutra
Comissão soubessem que no dia 10 seria discu
tido isso, no dia 11 iríamos ouvir aquilo, enfim,
tivéssemos um roteiro mais detalhado, para que
pudéssemos conciliar outros interesses de pre
sença, como o Presidente acabou de dizer muito
bem.

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) - Fican
do aprovada a sugestão feita pelo nosso Relator,
no decorrer da semana trabalharemos estes deta
lhes.

Estamos colocando aqui, Deputado Artur da
Távola, as nossas dificuldades iniciais, especial
mente em decorrência da premência de prazos.

O nosso Relator faz uma exposição detalhada
das dificuldades que constam, e estamos mani
festando as nossas preocupações com respeito
à impossibilidde quase de ouvirmos a sociedade
civil, que é o que há de mais importante. Sabemos
que os trabalhos de elaboração constitucional já
estão sendo colocados em dúvida por um amplo
setor da sociedade brasileira. Se, nesse momento
em que ela vai ter a oportunidade de participar,
por questões de prazo essa oportunidade vier a
ser suprimida, vamos ter imensas dificuldades.
Já disse até que acredito que não teríamos grãn
des dificuldades se tomássemos ou não, por um
roteiro, um texto qualquer, o Projeto Afonso Ari
nos, por exemplo, a Constituição de 46, não teria
mos dificuldades de elaborar aqui um texto e de
encaminhar à Comissão Temática. Assim, não
teríamos muita dificuldade. No entanto, que valor
político teria isto?

Este é o momento político, é o momento do
espaço político que a sociedade civil deve ocupar,
aínda que as suas sugestões possam não ser aca
tadas, como muitas que têm chegado aqui e que
são meros pontos de vista, são meras sugestões,
e não representam sequer propostas. São coisas
vagas. Mas é a sociedade, é a ocupação do espaço
político,no trabalho da elaboração constitucional,
que considero, na minha visão pessoal, o que
há de mais importante nesta fase.
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Esta fase dos trabalhos confiados às Subco
missões também é o que há de mais importante,
porque é quando a sociedade está sendo ouvida.
A partir daí já vamos afunilando esse trabalho
das Comissões, e, agora, a sociedade já vai fican
do distante. Se não lhe dermos esta oportunidade
agora, para que possa ser ouvida, para que possa
apresentar suas propostas, para que possa discu
tir, vamos ficar numa situação política de contra
mão,

Esta é uma opinião e uma preocupação que
estamos colocando, quando formamos entre
aqueles que estão lutando para que o prazo seja
revisto,mesmo porque não é a Subcomissão que
tem culpa pelo fato de os trabalhos não terem
sido iniciados no prazo previsto. Ficar o trabalho
de elaboração constitucional, nesta fase, subme
tido a esta ditadura do prazo seria muito temerário
para nós.

Então, vamos submeter à apreciação e à deci
são dos colegas das sugestões feitas pelo nosso
Relator, no sentido de que na próxima semana,
já que só poderemos ter condições de ouviralgum
representante da sociedade civil a partir do dia
21, no decorrer da próxima semana ouçamos
os Membros desta Subcomissão, sobre os dife
rentes aspectos do dil'eito da família, do menor
e do idoso, o que cada um tem de novidade para
apresentar ou quais as suas preocupações e su
gestões pessoais, até por uma necessidade de
nos conhecermos melhor.

O SR. CONSTITUINTE SOTERO CUNHA 
Sr. Presidente, falamos a princípio, aqui, natural
mente uma sugestão apresentada por V. Ex", so
bre a questão da divisão do tempo, que teríamos
nosso horário para fazer um pinga-fogo, expres
são usada por V. Ex". Passamos agora às datas
das reuniões da próxima semana.

A próxima semana, é Semana Santa. Os ban
cos, por exemplo, fecharão de 16 a 21. Já está
decretado feriado bancário de 16 a 21. Natural
mente, um feriado chama o outro, um vai atrás
do outro, e de 16 a 21 ninguém vai trabalhar,
de quinta-feira Santa a 21 de abril, inclusive o
dia 21. Naturalmente, o dia 22 vaificar meio enfor
cado.

Gostaria de saber, pois já estiveem uma Comis
são e já marcaram as próximas reuniões para
o próximo dia 22.

O SR.PRESIDENTE(Nelson Aguiar)- O feria
do do dia 21 será antecipado para segunda-feira,
dia 20.

Se marcarmos alguma reunião para a próxima
semana, provavelmente estaremos fadados a che
gar aqui e não haver ninguém para a reunião,
para o quorum regimental.

Não seria melhor pensarmos quanto às reu
niões? Aquestão dos prazos que estamos cornen
tando aqui, creio que eles serão dilatados. Disto
não tenho dúvida nenhuma, porque não há condi
ção. Seria também o caso de pensarmos também
na próxima reunião, para evitar marcar-se uma
reunião, aprová-Ia aqui, e depois nós mesmos
não comparecermos.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO 
Permita-me, Sr. Presidente. A minha sugestão é
em função dos interesses dos próprios integrantes
da Comissão. Concordo plenamente.
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o SR. CONSTITUINTE SOTERO CUNHA 
Estas questões devem ser acordadas de tal forma
que ninguém fique prejudicado por uma decisão
de outro, já que somos um Órgão colegiado, e
temos um problema básico, o quorum para essas
reuniões.

Na próxima semana, segunda, terça e quarta
feiranão serão dias feriados,embora, até por tradi
ção da Casa, tanto da Câmara como do Senado,
na Semana Santa normalmente não há sessões.
Estamos em um ano especial, elaborando uma
Constituição. Por outro lado, estamos ainda, for
malmente, diante de uma ditadura dos prazos,
como disse muito bem o nosso Presidente.

Deveríamos, com toda a sinceridade, com toda
a franqueza, com toda a lealdade, estabelecer os
que estão dispostos aqui comparecer na próxima
semana ou não. Até admito que muitos integran
tes da Comissão já tenham, justamente por essa
tradição, estabelecido compromissos, com suas
bases, de visitas, de debates, a respeito dos pró
prios temas constitucionais. Por exemplo, mar
quei, e até estou tomando providências para des
marcar esse compromisso, marquei debatendo
com algumas Câmaras de Vereadores sobre os
problemas da Constituição, aproveitando este pe
ríodo, É possível que isso ocorra com todos os
integrantes da Comissão.

Então, Sr. Presidente, em primeiro lugar sugiro
que cada um se manifeste à Secretaria da Mesa
se estará ou não presente na próxima semana.
E caso estejam presentes, aqueles que queiram
utilizar-se deste horário e desta oportunidade para
exposição de suas idéias, das suas preocupações
sobre os temas da Subcomissão.

Com isso o Presidente poderá, concretamente,
deliberar sobre a realização ou não das reuniões,
porque, de repente, marcamos formalmente a
reunião, muitos se esforçarão para estar presentes
em Brasília nesses dias, e chegaremos aqui e
não haverá quorum, e não poderemos realizar
a reunião. Quer dizer, ficarão uns prejudicados
pela decisão dos outros. Vamos acertar previa
mente com toda a lealdade, com toda a franqueza,
e saberemos, de antemão, se teremos ou não
quorum para a reunião.

O SR. CONSTITUINTE SOTERO CUNHA 
Sr. Presidente, faço uma proposta para que as
nossas reuniões da Semana Santa sejam substi
tuídas, porque não vão contribuir, de certa forma,
para o grande desempenho do nosso trabalho.
Acredito que os prazos serão dilatados e não va
mos aqui pensar que em 2 dias da Semana Santa
serão realizadas muitas coisas. Primeiro, porque
segunda-feira - creio - dificilmentealguém es
tará aqui, já por costume e tradição da Casa, como
disse muito bem o nobre Relator. E vamos ter
terça e quarta-feira, porque na segunda-feira não
há reunião.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- ASes
são da Câmara é à tarde, e não prejudicaria nossa
reunião pela manhã.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS 
Permite-me, Sr. Presidente?

Temos um roteiro traçado em nosso Estado,
e dificilmente conseguiremos desmarcar tudo o
que foi feito.

V. Ex"falou que já tratou de desmarcar os seus
compromissos. Nem sabíamos, sinceramente,

que haveria a possibilidade de termos reuniões
aqui. V. Ex"sabia. Então, em cima da premência
do tempo, não temos condições de desfazer os
compromissos, e aí seremos prejudicados, se ti
vermos reuniões aqui.

O SR. CONsmUINTE ROBERTOAUGUSTO
- Sr. Presidente, uma colocação, uma sugestão
diante dessa dificuldade. Diante dessas circuns
tâncias, é até válido o trabalho nosso em nossos
Estados. Teremos a Semana Santa, e poderemos,
conforme foi levantado aqui, elaborar o nosso
trabalho referente à família, ao idoso e ao menor.
No dia 22, conforme foi também colocado aqui,
estaríamos, em reuniões sucessivas, já com mate
rial, suprindo esta semana, porque dificIlmente
poderemos estar aqui.

Coloco esta sugestão. Ainda que nem todos
concordem, vou procurar, dentro dessas comuni
dades, sou um bispo evangélico, passarei dentro
de minhas bases, não somente dentro dos grupos
evangélicos, e também de outros, para colocar
aqui. Se cada um de nós flzesse isto teríamos,
a partir do dia 22, um trabalho com grande ativi
dade e recuperaríamos este tempo inativo que
teremos pela semana.

O SR. CONSTITUINTE SOTERO CUNHA 
Mantenho, portanto, a minha proposta, e espero
que os companheiros decidam.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Em
discussão.

O SR. CONSTITUINTE V1NGT ROSADO- Sr.
Presidente, também não poderei estar aqui, pois
tenho um compromisso no meu Estado, como
o Colega falou, e não tenho jeito de desmarcá-lo.

O SR. CONSTITUINTE SOTERO CUNHA 
Sr. Presidente, não fiz a minha justificativa, mas
quero, em tempo, apresentá-Ia.

Não estou propondo aqui dilatação de trabalho,
para não trabalharmos. É no sentido de realmente
atendermos aos compromissos que já haviamos
assumido. A própria Casa, pois é sua tradição,
já nos fez assumir esses compromissos.

O SR. CONSTITUINTE IBERÉ FERREIRA 
Sr. Presidente, estarei presente, mas me solidarizo
com os companheiros.

Fiz aqui, rapidamente, um esboço, notificando
os dias que faltam, e tive uma surpresa: vamos
ter, durante a Semana Santa, 7 dias, inclusive
contando com o dia 30, e que serão 7 dias de
trabalho na Subcomissão.

Então, Sr. Presidente, temos que partir para,
nesta reunião de hoje, concluir que é inviável a
realização de reuniões na Semana Santa. Passa
mos 60 dias debatendo o Regimento. Temos 7
dias para preparar. Não é possível, Sr. Presidente.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Permi
ta-me um aparte, nobre Constituinte Iberê Fer
reira.

Além de pressionarmos no sentido de uma ra
cionalidade nessa decisão, já existe um projeto
concreto propondo que o Plenário da Constituinte
é soberano para decidir. Então, temos que tomar
decisão de apoiar esse projeto do Constituinte
Jorge Haqe, colocando prazos mais realistas para
o trabalho, pois a questão não é só a deste traba
lho de agora, mas todos os prazos colocados fo
ram feitos em função de datas ideais para o térmi
no do trabalho. Estamos vendo que só na questão

acessória já consumimos uma parcela de tempo.
Entendo inteiramente a angústia e a ansiedade
que a sociedade brasileiratem a respeito de contar
logo com o resultado deste trabalho. Muitasvezes
até há uma interpretação errada das questões.
Ninguém pense que uma questão como o Regi
mento, por exemplo, foi tempo em demasia para
ser deliberada, porque havia questões de ordem
política, e esta é uma Casa política, para serem
deliberadas. Não pudemos coordenar o problema
do adiamento da eleição das Subcomissões, por
que havia questões políticas a serem resolvidas,
e esta é uma Casa política. São circunstâncias
efetivas que impedem. Temos que votar, pressio
nar, para que este projeto vá, o quanto antes,
a plenário, votá-lo, aprová-lo, para que esses pra
zos sejam mais realistas.

O SR. CONSTITUINTE lBERÉ FERREIRA
-Apenas apresento mais uma sugestão, tradu
zindo, talvez,a preocupação da Constituinte Euní
ce Michiles.

Cada um de nós já tem as suas idéias, os seus
propósitos. Aproveito esta sugestão do Compa
nheiro Roberto Augusto, no sentido de cada um
dos Srs. Constituintes coloque, em termos de arti
gos, propostas, justificando naturalmnte, como
se fossem projetos efetivamente a serem encami
nhados ao Plenário; e mesmo antes de encami
nhar esse projeto ao plenário, pudesse colaborar
com o Relator,oferecendo uma cópia desse traba
lho, para que o Relator já possa ir captando as
opiniões e as idéias dos Srs. Membros da Subco
missão, a fim de que o trabalho final possa, real
mente, retratar esse conjunto de opiniões.

O SR. CONSTITUINTE IBERÉ FERREIRA 
Sr. Presidente, esse projeto de resolução, modifi
cando os prazos do nobre Deputado Jorge Hage,
já foi encaminhado e quando será votado?

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) - Já foi
encaminhado à Mesa.

O SR. CONSTITUINTE IBERÉ FERREIRA 
Seria interessante que todos soubéssemos, para
estarmos presentes.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Vamos
ter uma reunião com o Presidente da Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE IBERÉ FERREIRA 
Em função disto, Sr. Presidente, já poderemos
discutir várias questões, mas falta, ainda, um fe
cho da nossa reunião.

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) - Tere
mos a nossa reunião amanhã, e vou-me encar
regar da decisão que for tomada, hoje, na reunião
que faremos com o Presidente, e comunicaremos
de oficio, por telegrama, a cada Membro desta
Comissão.

O SR. CONSTITUINTE IBERÉ FERREIRA 
Apartir daí faremos outro cronograma, de acordo
com a decisão.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Adecio
são da maioria foi no sentido de que não convo
quemos ou de que pelo menos não poderão estar
presentes. Como não temos presente a maioria
de Membros da Comissão, gostaríamos, ainda,
de ter uma opinião ou uma sugestão, no sentido
de que convoquemos ou não convoquemos a
reunião para a próxima segunda, terça e quar
ta-feita.
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o SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA
Aminha sugestão é no sentido de que a Comissão
decida que não vai haver reunião e só convoque
para os próximos dias 21 e 22, de acordo com
a decisão dos Srs. Membros.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Fica,
então, submetida a sugestão a voto - já houve
mais do que voto. Já houve declaraçâo de voto.

o SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA -e-e

Não podemos ser mais realistas do que o rei,
Sr. Presidente. Não podemos ter receio de tal Co
missão. Queremos fazer um trabalho sério, res
ponsável. Não vamos ter medo de dizer que não
vamos trabalhar na Semana Santa porque temos
outros compromissos. Temos que assumir, por
que, na realidade, o que estamos querendo é um
trabalho sério e que atenda às aspirações da pro
posta.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Srs,
Constituintes, a questão do prazo. Temos que ou
vir a sociedade civilainda com esse pequeno pra
zo.

Faço uma sugestão no sentido que, já no dia
22, tenhamos, aqui, convocada um apersonali
dade representativa de uma entidade de nivel na
cional.

O SR. CONSTITUINTE SOTERO CUNHA 
Sr. Presidente, apenas uma sugestão. Ê bem pro
vável que daqui até o d.a 22, neste prazo, V. Ex'
e nós já tenhamos uma comunicação de que
os prazos naturalmente poderão ser dilatados e
aí já há outras medidas que naturalmente serão
tomadas no dia 22.

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Inclusive, sugiro que se convoque o Deputado
Eraldo Tinoco e a Deputada Eunice Michiles, para
que saiamos daqui para a nossa Liderança para
expor exatamente isto e que os Deputados do
PTB, do PMDB e todos conversem com a Lide
rança, façamos o debate.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Cada
um junto aos seus Líderes coloque essas preocu
pações levantadas aqui. Convoquemos, então, a
próxima reunião para o dia 22, no horário regi
mental.

O SR. CONSTITUINTE SOTERO CUNHA 
Inclusive, Sr. Presidente, como Membro da Mesa,
vou levar-lhe estes nossos pensamentos, esta nos
sa preocupação e esta inquietação sobre o proble
ma de prazo.

O SR. CONSTITUINTEEliEL RODRIGUES
Sr. Presidente, peço a palavra pera ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Constituinte
Eliel Rodrigues.

O SR. CONSTITUINTE EliEL RODRIGUES
Sr. Presidente, gostaria de saber como vai funcio
nar, porque estamos tratando do caso especifico
da Subcomissão. Ocorrerá do mesmo modo nas
demais Subcomissões. Em termos da nossa
Constituinte, no Plenário, como vai funcionar? V.
Ex' tem alguma idéia a respeito?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - O no
bre Deputado Ulysses Guimarães, ontem, na ex
posição que fez, declarou que teremos sessões

plenárias até na próxima quarta-feira - não tería
mosa~s quinta e sexta-feira. Penso que todos
esses fatos estão pendentes de novas decisões,
em decorrência de todas essas injunções que re
conhecemos.

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA -
V. Ex' me desculpe, Sr. Presidente, mas muda
um pouco. Se o Presidente Ulysses Guimarães
convocar sessão da Constituinte para terça-feira
e quarta-feira, não sei como ficaremos.

A SR' CONSTITUINTE EUNICE MICHlLES 
Eu concordo.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Se o
Sr. Presidente mantiver o calendário da realização
das sessões plenárias, teremos que manter o nos
so trabalho, ainda que não realizemos as reuniões
por falta de quorum, mas estaremos na obriga
ção - a Mesa, pelo menos o Presidente - de
manter o enunciado no Serviço de Som, da reali
zação das sessões.

O SR. CONSTITUINTE SCTrERO CUNHA 
Não sei, Sr. Presidente, como será. Já comuniquei
aqui que assisti, numa Comissão, deliberarem que
as próximas reuniões seriam no dia 22. Seriam
opiniões de Comissões, e naturalmente não vou
declinar os nomes delas, porque não faço parte
das mesmas.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Natu
ralmente não estiveram atentos.

O SR. CONSTITUINTE SOTERO CUNHA 
Talvez estivessem atentos para o fato da condição
tradicional da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Não
vejo como a Assembléia Nacional Constituinte
estar reunida plenariamente e não estarmos aqui
presentes.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO AUGUSTO
- Se isso de fato acontecer, devemos estar aqui,
e assumo o compromisso de estar aqui. Estar
aqui para não participar da reunião é perder tam
bém tempo. Se for mantido esse pensamento
do Presidente Ulysses Guimarães, devemos assu
mir o compromisso - nós que estamos aqui
- de estar presentes, aqui, na terça e na quar
ta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Então,
de início fica convocada para segunda-feira. Qual
quer mudança comunicaremos por telegrama a
todos os Membros da Subcomissão.

Alguém deseja falar sobre outro assunto?

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO AUGUSTO
-Sr. Presidente, não acompanhei a outra reunião
e gostaria de saber a composição da Subcomis
são, Deputados e Relator. Parece-me que o meu
nome foi colocado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Por
fineza, solicito que o Secretário ofereça esta infor
mação.

O Primeiro-VIce-Presidente é o Sr. Roberto Au
gusto; o Segundo-VIce-Presidente é o Sr. Antônio
Salim Curiati.

O interessante é que nesta Subcomissão ocor
reram coisas extraordinárias. O Presidente foi elei
to sem ser candidato, pois postulara ao cargo
de Relator.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO AUGUSTO
- Foi o meu caso também. Foi uma surpresa
quando ouvi a leitura da Ata.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Estava
sentado ali, pronto para dar o voto a um dos
dois candidatos e esses candidatos já haviam sido
eleitos.

A SR' CONSTITUINTE EUNICE MICHlLES 
Mais uma dúvida, Sr. Presidente. Gostaria de saber
se para nos manifestarmos aqui, na Comissão,
dependerá de inscrição, que tempo teremos e
como isto acontecerá? Será um pinga-fogo de
5 minutos ou teremos mais tempo? Como irá
funcionar?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Não
fizemos ainda este calendário. Acredito tenhamos
que seguir uma ordem, sob pena de ficarmos
impossibilitados, aqui, de realizar nossos traba
lhos.

A SRA.CONSTITUINTEEUNICE MICHILES
Por exemplo, a idéia seria de pronunciamentos
mais longos, em que o Constituinte pudesse mos
trar todo o seu pensamento, abordando os diver
sos assuntos, ou ele teria 5 minutos, abordaria
um pequeno tema, e ponto final?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Quero
que esta decisão seja tomada pelo Plenário. Como
dissemos, queremos trabalhar aqui como um <;0
legiado.

A SRA.CONSTITUINTEEUNICE MICHILES
Seria interessante tomarmos esta decisão agora,
até porque aproveítaríarnos os feriados para nos
preparar para essas intervenções.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Quere
mos que a função específica do Presidente, aqui,
seja de apenas abrir e encerrar a sessão. Todas
as demais decisões serão tomadas pelo Plenário.

O SR. RELATOR(Eraldo Tinoco) - Sr. Presi
dente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con
cedo a Palavra ao Sr. Relator, Deputado Eraldo
Tinoco.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Trata-se
de uma sugestão, no sentido de que cada Compo
nente da Subcomissão possa dispor de 30 minu
tos para uma exposição genérica, geral e abran
gente sobre as suas idéias - até 30 minutos.
Portanto, estaria naquela primeira parte que suge
ri, que fosse dada essa oportunidade para que
cada um apresente as suas idéias a respeito dos
temas da Subcomissão. Numa segunda etapa,
na etapa propriamente dita de discussão das ma
térias, a partir da análise, da discussão e do pare
cer, que esse tempo fosse de 10 minutos para
cada Constituinte, na fase de discussão e de enca
minhamento da matéria, a partir, portanto, daque
la data de 10 de maio, quando o parecer será
submetido à discussão e, posteriormente, à vota
ção.

Com relação ao tema, a presença das entidades
civis, que a cada instituição fosse dado o prazo
de 1 hora para a sua exposição e, depois, pela
ordem de inscrição, à interpelação, cada Consti
tuinte tendo um prazo de 5 minutos para a sua
interpelação, e igual tempo para resposta à autori
dade ou às autoridades autoras das exposições.
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o SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) - Já foi
feito um elenco de sugestões a este respeito 
um documento foi encaminhado, e não sei se
os ilustresMembros desta Subcomissão já o rece
beram -, na página 5 está escrito: "Na discussão
do anteprojeto".

Não seria o caso. Solicitamos aos nossos auxi
liares que esses documentos fossem entregues
aqui, na Comissão, porque, quando se manda
para o Gabinete, nem sempre chegam às mãos
do Constituinte, e tenho a experiência do que
ocorre lá - no tumulto da papelada que tenho
lá no meu Gabinete. Como dispomos desse mate
rialagora, solicitamos que cada um faça um estu
do das sugestões que ele contém.

Asugestão do nosso nobre Relatoré no sentido
de que, para a parte expositiva, a parte de expo
sição de idéias, exposições pessoais, cada Consti
tuinte conte com o prazo de até 30 minutos e,
no momento das discussões e sugestões, conte
com o prazo de até 10 minutos.

Esta questão é importante, porque naturalmen
te algum Constituinte gostará de dispor de um
tempo amplo para fazer exposição das suas idéias
e propostas. Como se posiciona a Comissão a
respeito deste prazo?

O SR. CONSTITUINTE SOTERO CUNHA 
Pergunto ao nosso nobre Relator,nessa sua expo
sição, como ficaria, por exemplo: temos um perío
do de trabalho das 9 horas e 30 minutos às 12
horas e 30 minutos. Se alguém chegar aqui com
um trabalho de 30 minutos, e esses 30 minutos
com mais 30 minutos e mais 10 minutos, como
ficaremos, então, no decorrer dessa sessão? Não
seria, talvez, melhor tivéssemos um período de
pinga-fogo inicial, alguém que quisesse apresen
tar qualquer proposta mais elementar ou menor
possível?

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Ilustre
Constituinte Sotero Cunha, temos 19 Componen
tes na Comissão. Significa, portanto, um prazo
de 9 horas e 30 minutos, caso todos utilizem
esses 30 minutos, o que perfaz uma média de
três reuniões apenas para ouvirmos todos os
Constituintes membros efetivos da Comissão.
Nessa exposição, não teríamos a réplica de 30
minutos, por desnecessária, inclusive. Teríamos
uma exposição de cada Constituinte a respeito
das suas idéias e das suas preocupações a res
peito dos temas da Subcomissão. Sabemos que
alguns utilizariam 30 minutos, outros não, e, tal
vez, até outros não utilizassem nenhum tempo.
Se todos usarem, teremos 9 horas e 30 minutos,
o que corresponde a um pouco menos de 3 ses
sões para ouvirmos a opinião de cada Consti
tuinte. É evidente que não podemos pensar em
termos de nenhuma entidade convidada utilizar
um espaço menor do que uma reunião para deba
ter conosco as suas propostas. Então, digamos
que determinadas entidade traga dois expositores.
Logo cada entidade teria uma hora de exposição;
quem trouxer dois expositores, três, cinco...E pro
blema da entidade. A entidade, como um todo,
se só vier um expositor, teria uma hora, para a
sua exposição.

Estas são apenas sugestões. A Subcomissão
a acata ou não. Temos que ver a conveniência
da nossa Subcomissão.

Então, feita essa exposição, na primeira hora
da reunião, cada Constituinte, que assim o dese-

jar, teria um prazo de dez minutos para interpe
lações, e o expositor teria outros dez minutos para
a resposta. Como são três horas de reunião, são
três horas previstas para as reuniões ordinárias,
teríamos duas horas de debates, intercalando-se
entre o questionamento e a resposta. Se, findo
o período, o tema não estiver esgotado, tivermos
ainda oradores inscritos, etc., a própria Comissão
poderá, numa medida de flexibilidade, prorrogar
esse tempo, ou simplesmente, se considerar que
a matéria já está devidamente debatida, suspen
der a reunião naquele momento. Teríamos, real
mente, uma ampla possibilidade de debate com
as entidades, porque nunca acredito que, numa
resposta de três minutos se constitua alguma coi
sa realmente de útilpara o trabalho que se propõe.
Quer dizer, dentro de um processo de inter-re
lação, termos a possibilidade, realmente, de ques
tionar, de levantarmos dúvidas, de discordarmos
de algum posicionamento, e dar igual oportu
nidade para que aquele que venha a ser interpe
lado possa responder também dentro de um pra
zo razóavel. Não temos aqui as mesmas dificul
dades do Plenário, que é um número muito gran
de, tampouco das Comissões Permanentes. Te
mos uma tarefa específica. Parece-me que, dentro
de uma proposta desta ordem, poderíamos ter,
realmente, para a elaboração do anteprojeto, para
a elaboração do parecer, a possibilidade de uma
discussão prévia, bastante abrangente, a respeito
Comissão.

O SR.PRESIDENTE(Nelson Aguiar)- Enten
demos que o que há de mais importante no nosso
trabalho aqui é assegurar o espaço individual de
cada Membro desta Subcomissão. Não pode ha
ver qualquer tipo de constrangimento ou de cer
ceamento, a fim de que todos tenham oportu
nidade, aquelas oportunidades que não temos no
Plenário devido à premência de tempo. Assegurar
esse espaço individual sem atrelamento, sem
constrangimento, sem cerceamento, é o que há
de mais importante.

Então, entendemos que esse prazo de até trinta
minutos o expositor o utiliza se quiser fazê-lo. As
segurar esse prazo de até trinta minutos é um
tempo suficiente para que ele possa aprofundar,
mesmo porque é um embasamento teórico, mui
tos gostarão de fazê-lo, muitos gostarão de mos
trar a fonte filosóficae doutrinária das suas Idéias,
das suas posições. Então, terão tempo de elaborar
com cuidado, de manusear documentos, o que
queremos é garantir esse espaço.

Cómo dissemos, a função específica da Presi
dência aqui, que ela não pode transferir, é a de
abrir e encerrar a sessão. E tudo o mais, todas
as demais decisões, queremos tomá-Ias, de forma
colegiada, como estivéssemos numa reunião em
nossa casa, em tomo da mesa, como se fôssemos
sócios igualitários de uma mesma empresa. Isto
tem que ficar muito claro aqui, para que possa
mos trabalhar.

O SR. CONSTITUINTE SOTERO CUNHA 
O meu pensamento, Sr. Presidente, não é querer
discordar, absolutamente, do ponto de vista do
Relator.

O SR.PRESIDENTE (NelsonAguiar)-Mesmo
porque queremos ouvir durante meia hora ou
mais o Professor Sotero Cunha.

O SR. CONSTITUINTE SOTERO CUNHA 
Muitoobrigado.

Estou procurando ajudar, que tenhamos, por
exemplo, l:i coisa bem acertada, porque, se acaba
mos de falarque podemos trazeralguma entidade
para expor aqui o seu ponto de vistaem dez minu
tos, o que seria também muito pouco, para quem
vem do Rio de Janeiro trazer um trabalho para
apresentar à Comissão, uma entidade dessas na
turalmente quer ter dez minutos para falar.Quero
que as coisas sejam feitas de maneira que não
cheguemos aqui com várias entidades.

O SR. PRESIDENTE (Nelson AgUIar) - Não
isso não! Pode ter certeza.

O SR. CONSTITUINTE SOTERO CUNHA 
É uma coordenação de tempo que desejo seja
feita. Não estou dizendo que seja cinco nem dez
minutos.

O SR.PRESIDENTE (NelsonAguiar)- Ternos
uma sugestão. Já porque não temos essa possibi
lidade de dar oportunidade a tantos, devemos tra
zer aqui entidades representativas de opinião na
cional.

O SR. CONSTITUINTE SOTERO CUNHA 
Perfeito!

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Vamos
regionalizaresta questão - vai ficardifícil-, por
que cada úm de nós dispõe nos seus Estados
daquelas entidades que gostariamos de prestigiar.
É evidente que não há prazo para isso. Aquelas
entidades que representam segmentos da socie
dade brasileira,a nívelnacional, é que deveremos
utilizar no nosso pouco espaço de tempo de que
temos.

ASRA CONSTITUINTE EUNICE M1CHILES
Sr. Presidente, quantas entidades poderão ser
convidadas? Até quantas poderemos OUVIr?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Vai
depender do tempo, vai depender do prazo.

ASRA. CONSTITUINTE EUNICE M1CHILES
E as sugestões partirão do Plenário?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Daqui,
do Plenário.

ASRA. CONSTITUINTE EUNICE M1CHILES
Do nosso Plenário, claro.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Exata
mente.

ASRA. CONSTITUINTE EUNICE M1CHILES
Desde já, proponho seja convidada a UNICEF.
Parece-me de extrema importância os dados que
estão aqui.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Rela
cionamos aqui algumas Colocamos UNICEF e
a Associação Nacional dos Juízes e Curadores
de Menores, uma Entidade representativa dos
evangélicos. Deve ser convocada a CNBB.

No entanto, há uma decisão para ser tomada
aqui. Mesmo porque, estamos sabendo as posi
ções do mundo católico com respeito a algumas
questões éticas que estão colocadas: sobre o
aborto, sobre a indissolubilidade do casamento.
É fundamental que essas entidades sejam ou
vidas.
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o SR. CONSTITUINTE ROBERTOAUGUSTO
- Sr. Presidente, de fato, nesta colocação aborto,
divórcio,são temas importantíssimos que vão ser
debatidos aqui, a CNBBtem uma colocação clara,
e a liderança evangélica, outra. Então, é neces
sário, como disse o Presidente, trazer aqui, a
CN88, porque já é um grupo formado. Com o
convite, claro, virá aqui um Líder da CNBB. E
do grupo evangélico, aqui, neste Plenário, não
sei quem são os dezenove. Pela manhã estávamos
em seis, e poderíamos estudar aqui um líder na
cional, colocando um dos nomes. Poderíamos
conversar, não sei se no Plenário, porque falar
aqui sobre, por exemplo, FUNABEM é fácil para
um líder da FUNABEM. Não sei se particular
mente com o grupo que aqui está, estudarmos
uma liderança evangélica, - e fiquei muito feliz
com essa colocação - uma liderança evangélica,
que aqui estaria para também dar o seu parecer.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Prezado
Constituinte, me permite um adendo?

O SR. CONSTITUINTE ROBERTOAUGUSTO
-Pois não.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Temos
que nos reportar ao art. 14 do Regimento:

"As Subcomissões destinarão de 5 (cinco) a
8 (oito) reuniões para audiência de entidades re
presentativas de segmentos da sociedade..."

J:: evidente que a nossa limitação é quanto ao
número de reuniões destinadas, mas não há no
Regimento qualquer norma que impeça, por
exemplo, a presença de mais de uma entidade
na mesma reunião.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTOAUGUSTO
- Ou extraordinária.

O SR.RELATOR (Eraldo Tinoco) -Ou extraor
dinária. Mesmo assim, o regimento fixa um máxi
mo de oito reuniões.

Então, com relação a esta questão, sugiro que
o Sr. Presidente possa trazer uma relação de enti
dades, para que a Comissão delibere a respeito
dessas entidades a serem convidadas.,E mais es
pecificamente com relação à comunidade envan
gélica, como sabemos que nesta comunidade te
mos várias denominações, pudéssemos convidar
aqui representantes, que esse grupo mesmo es
colhesse representantes das diversas denomina
ções, um batista, um membro da Assembléia de
Deus, enfim, poderiam aqui comparecer, numa
mesma reunião, três ou quatro importantes lide
ranças evangélicas, cada uma trazendo a sua opi
nião e não teremos afinal de contas, opiniões di
vergentes, mas realmente obrigado, do ponto de
vista representativo, o máximo possível essas enti
dades.

o SR. CONSTITUINTE ROBERTOAUGUSTO
- Comcordo com o parecer do nobre Relator.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Dentro
da proposta que apresentei, uma hora para deba
tes, poderíamos ter três expositores, cada um com
vinte minutos, já seria um tempo razoável, ou até
mesmo quatro expositores, cada um com quinze
minutos, e, assim, teríamos uma visão bem mais
ampla do problema.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTOAUGUSTO
- Concordo com a brilhante colocação do nobre
Relator, porque no segmento evangélico não há
um órgão como há no segmento católico.

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar)- Os Co
legas podem também apresentar sugestões a res
peito de nomes de entidades. Aqui, por exemplo,
temos relacionados: UNICEF, CNBB,FUNABEM,
Associação Nacional dos Juízes e Curadores de
Menores - é importante ouvir, se pudermos tra
zer aquí..,

A SRA.CONSTITUINTE EUNICEM\CHILES
Sr. Presidente, por que, em vez da FUNABEM,
não se convoca o Ministro da Previdência, que
teria dados mais globais, uma visão ampla a nos
oferecer?

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) - Quan
do colocamos a FUNABEM, tínhamos a idéia de
colocar uma pessoa que está vivendo o drama
de perto, por dentro. Por exemplo, fui presidente
da FUNABEM durante onze meses e não conse
gui levar o Ministroaté lá. S. Ex' não teve tempo
para visitar as nossas isntituições. Não consegui
sensibilizá-lo no sentido de que era importante
a sua presença. Ao que estamos sabendo, o atual
Ministro só compareceu à FUNABEM para uma
solenidade. APresidenta da FUNABEM está viven
do a realidade do dia-a-dia daquelas instituições,
ela estã em permanentes contatos com entidades
de outros Estados, está em conferências, está pro
duzindo debates, portanto, ela tem uma visão mui
to mais concreta, muito mais real do problema
específico do menor, embora esta não seja uma
idéia acabada.

A SRA.CONSTITUINTE EUNICEM\CHILES
Concordo plenamente. A Presidenta poder-nos-la
trazer dados muito mais concretos, muito mais
sentidos, no que se refere à FUNABEM. Por outro
lado, o Ministropoder-nos-ia dar dados sobre saú
de, também, a assistência ao menor, enfim, de
um modo mais global, apenas para reflexão.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - O Mi
nistro vai ficar constrangido aqui.

A SRA.CONSTITUINTE EUNICEM\CHILES
Por quê?

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) - Quan
do começamos a ver que eles não assistem, por
mais que peçamos.

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Podia ser também uma divisão entre FUNABEM
e LBA; que também tem um trabalho com o me
nor e com o idoso. Poderíamos dividir, numa mes
ma reunião. São obras de um mesmo Ministério.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Lembraria
a necessidade de ouvirmos alguma entidade que
se preocupe com o problema específico do idoso.

A SRA.CONSTITUINTE EUNICEM\CHILES
Sugiro o MEC também, sobre a educação.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Outro te
ma que talvezseja importante, a respeito da ques
tão do planejamento familiar, questão que esta
Comissão deverá apreciar.

A SRA.CONSTITUINTE EUNICEM\CHILES
Isso se insere nos assuntos de nossa Comissão?

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Acredito
que sim, porque se trata de família.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Por
exemplo, a posição da entidade dos pediatras e
com respeito ao aborto seria importante ouvirmos
a posição desse pessoal.

Os colegas vão-nos ajudar no cadastramento.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presi
dente, uma sugestão também. Provavelmente ho
je já tenhamos a escolha do Presidente e do Rela
tor da Comissão de Sistematização. Valeria um
esforço de todos os Presidentes e Relatores de
Subcomissões junto à Comissão de Sistemati
zação, porque dela fazem parte, no sentido de
delimitar um pouco, de antemão, o campo de
atuação de cada Subcomissão. Por exemplo, en
tendo que cabe a esta Subcomissão tratar do
problema do planejamento familiar,mas já tenho
dúvidas a respeito do problema do aborto, porque
há outra Subcomissão que trata de Direitos etc,
que talvez também tenha preocupações neste
sentido. Então, é importante que nesse Colegiado,
que é a Comissão de Sistematização, esses temas
que se apresentam em superposição sejam defini
dos, e se estabeleça qual a Subcomissão que
tem competência para tratar de cada um. Facili
taria, inclusive,a posteriori, o trabalho da Comis
são de Sistematização, porque é muito mais con
veniente delimitar, de antemão, o campo de atua
ção de cada Subcomissão, do que depois, na
hora de anteprojetos submetidos à discussão, se
ter aquele trabalho atualmente desagradável de
se dizer: não, isso aqui não competia à Subco
missão de Família, do Menor e do Idoso. Isso
depois de trazermos entidades aqui, depois de
debater e utilizaro nosso tempo.

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar)- Embo
ra não possamos cercear o direito de qualquer
colega abordar, até com profundidade, temas
dessa natureza.

A SRA.CONSTITUINTE EUNICEM\CHILES
Sr. Presidente, surigo também a presença do Con
selho Nacional da Mulher,já para discutir os Direi
tos da Mulher dentro da legislação. Esta Subco
missão é o fórum apropriado.

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar)- Comu
nico aos colegas que minha presença está sendo
solicitada para votação. Teremos que votar agora
em plenário.

Já podemos encerrar a reunião.

O SR. RELATOR (Eraldo TInOCO) - Proponho
que sim.

O SR PRESIDENTE(Nelson Aguiar)- A con
vocação para a próxima segunda-feira fica na de
pendência das informações que colhermos hoje
com respeito à sessão plenária. Então, informa
remos por telegramas a cada Membro desta Sub
comissão.

Está encerrada a reunião.

(Encerra-se a reunião às 11 horas e 50
minutos.)
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