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COJ'USSÃO DA ORGANIZAÇÃO
DOS PODERES E SISTEMA

DE GOVERNO

Subcomissão do Poder Legislativo

ATADA5' REUNIÃO ORDINÁRIA

Às dez horas e quinze minutos do dia vinte
e oito de abril de mil novecentos e oitenta e sete,
em selaprópria do Anexo11 da Câmara dos Depu
tados, reuniu-se a Subcomissão do Poder Legis
lativo, 'sob a Presidência do Senhor Constituinte
Bocayuva Cunha. Compareceram os Senhores
Constit.uintes: Miro Teixeira, José Jorge, Nelson
Wedekin, Henrique Córdova, Farabulini Júnior,
VictorFaccioni, Manoel Ribeiro, Jorge Hage, Ru
bem Branquinho, Vinícius Cansanção, Leopoldo
Bessone, Nelson Jobim, Lúcio Alcântara e José
Guedes, membros da Subcomissão do Poder Le
gislativo, e Jutahy Júnior, Nabor Júnior, Carlos
Alberto,Sérgio Spada, Mansueto de Lavor,Nelton
Friedrich, Messias Góis, Haroldo Sabóia e Mauro
Miranda,que não são membros desta Subcomis
são. Constatada a existência de quorum, o Se
nhor Presidente abriu os trabalhos, dispensando
a leitura da ata da reunião anterior, por ter sido
a mesma distribuída aos presentes e, a seguir,
aprovada. Anunciou a presença dos convidados
para a Reunião de Audiência Pública, destinada
ao debate do tema: "PresidencialismolParlamen
tarísmo": Senhores MiguelReale, Professor Emé
rito da Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo:LuizPintoFerreira, Professor de Direito
Constitucional da Universidade Federal de Per
nambuco; Sérgio Resende de Barros, Professor
de Direito Constitucional e de Direito Adminis
trativo na Faculdade de Direito das Faculdades
Metropolitanas Unidas de São Paulo e César Sal
danha, Professor de DireitoConstitucional da Uni
versidade de São Paulo. Após as exposições des
ses convidados, seguiram-se os debates, peno do
em que intervieramos Senhores ConstituintesJo
sé Jorge, Jorge Hage, Rubem Branquinho, Henri
que Córdova, Victor Faccioni, Farabulini Júnior
e NelscmWedekin. Com a palavra, o Relator da
Subcomissão, Senhor Constituinte José Jorge,
destacou a relevância dos conhecimentos apre
sentados pelos expositores e disse ter ficado evi
dente um consenso em tomo do tema em dois
pontos principais: a eleição direta do Presidente
da República, que é uma conquista decorrente
da mobilização do povo brasileiro;e a não disso
lução do Congresso Nacional no sistema parla
mentansta. Às treze horas e cinqüenta e cinco
minutos o Senhor Presidente teve que se ausentar
do plenário, passando a direção dos trabalhos
ao Senhor Constituinte Rubem Branquinho, Pri
meiro Vice-Presidenteda Subcomissão. ENCER
RAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Primeiro-Vice-Presidente, agradeceu a presença
dos expositores, assinalando a importância dos
subsídios oferecidos, principalmente pela sua
atualidade e, por isso, inclispensáveisao êxito dos
estudos que a Subcomissão promove. E encerrou
os trabalhos às quatorze horas e vinte minutos,
convocando reunião extraordinária para hoje, às

dezessete horas, e, nova reunião de Audiência
Pública para o dia vinte e nove do corrente, às
dezessete horas, quando será debatido o tema:
"Prerrogativas do Poder Legislativo", com a parti
cipação dos ex-Presidentes da Câmara dos Depu
tados, Senhores Célio Borja, Nelson Marchezan
e Flávio Marcílio. 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 Moraisde Magalhães, lavreia presente ata que,
após a sua leitura e aprovação, será assinada pelo
Senhor Primeiro-Vice-Presidente, no exercício da
Presidência, Constituinte Rubem Branquinho.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Va
mos dar início a nossa reunião de hoje. Inicial
mente, vou solicitar à secretaria que faça a leitura
da Ata. Com a palavra o Deputado MiroTeixeira.

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, peço dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a concordância dos demais membros da
Comissão, está dispensada a leitura da ata, que
será dada como aprovada.

Hoje temos a honra e o prazer de receber, em
audiência pública, personalidade das mais ilus
tres, de grandes conhecimentos e de notável sa
ber jurídíco, catedráticos do nosso País. É com
muita honra que recebemos o Dr. Miguel Reale,
professor emérito da Faculdade de Direitoda Uni
versidade de São Paulo, ex-Reitorda Universidade
de São Paulo, ex-Secretário de Justiça de São
Paulo, Presidente do Instituto Brasileirode Filoso
fia, membro da Comissão de Estudos Constitu
cionais, Presidente e Relator-Geral da Comissão
E1aboradora do Projeto do Código Civil. Convida
mos, e aqui temos a honra de recebê-lo, também
o Dr, Luiz Pinto Ferreira, Professor de Direito
Constitucional da Faculdade de Direitodo Recife,
da Universidade Federal de Pernambuco, ex-Di
retor da mesma Faculdade, ex-Senador Federal,
membro da Academia Brasileirade Letras Júridi
caso Recebemos aqui o não menos eminente Dr.
Sérgio Rezende Barros, professor de DireitoCons
titucionale de DireitoAdministrativo da Faculdade
de Direitoda Faculdade Metropolitana Unida, em
São Paulo, e das Faculdades de Direitode Bauru
e de ltu. Finalmente, recebemos também o Dr.
Cesar Saldanha, Presidente do Centro Cultural,
MovimentoParlamentarista e da Frente Parlamen
tarista Nacional,pós-graduado em Políticado De
senvolvimento na Inglaterra, mestre e doutor em
Direitodo Estado pela Universidadede São Paulo
e professor de Direito Constitucional da Univer
sidade de São Paulo. Conforme entendimento
prévio que tivemos, inclusivecom os ilustres con
ferencistas e debatedores, a Mesa decidiu que
um tempo inicial de 20 minutos, prorrogável até
30 minutos, seria o ideal para a exposição de
cada um dos nossos ilustres convidados. Tenho
o prazer, se não houver nenhuma intervenção do
plenário, de dar a palavra ao primeiro debatedor,
o Prof. Miguel Reale. A Subcomissão do Poder
Legislativo considera que esta contribuição que
estamos recebendo é realmente um evento da
maior importância para os nossos trabalhos.

O SR. MIGUEL REALE - Exm"Sr. Presidente,
Deputado Bocayuva Cunha, ilustres Deputados

Constituintes, meus caros colegas de trabalho,
minhas senhoras e meus senhores, o tema presi
dencialsimo e parlamentarismo é por demais vas
to para, evidentemente, ser compendiado num
breve prazo de 20 ou 30 minutos. Mas o que
importa é a súmula ou a síntese do pensamento.
Antes de apresentar propriamente a minha fórmu
la ou sugestão, que consiste num semipresiden
cialismo, desejo fazer algumas prévias conside
rações, porquanto estou convencido, como Jean
Batista Vico, de que não se pode conhecer bem
um fato humano sem se indagar da sua origem
e da sua gênese. Desde logo, a primeira obser
vação a se fazer é quanto ao modo como o presi
dencialismo e o parlamentarismo vêm sendo ela
borados. O presidencialismo surge pronto e eca
bado num determinado momento da História. O
presidencialismo surge em 1887, após pratica
mente 120 dias de reunião da comissão elabora
dora dos famosos fundadores, já com um texto
definitivo, enxuto até certo ponto, e que tem a
caracterizá-loo fato de ser um documento expres
so, uma carta, porque resultava de duas circuns
tâncias fundamentais: uma de natureza histórica,
que era a passagem de uma confederação para
uma federação, o que importava na formulação
de um pacto de governo; a segunda, de natureza
ideológica ou doutrinária em razão da formação
calvinista puritana daqueles que participavam
dessa reunião, levando, portanto, um texto escrito.
Já o parlamentarismo assim não surge. O parla
mentarismo é o produto de uma longa elaboração
histórica. De tal maneira isso ocorre que ainda
hoje em dia o parlamentarismo inglês, por exem
plo, está em evolução. A idéia, por exemplo, de
que o Primeiro-Ministro deve corresponder à
maioria do Congresso é, das últimas décadas do
século, o que demonstra que o parlamentarismo
não é o resultado de uma expressão intencio
nalmente escrita, mas o produto de algo de plás
tico ao longo da experiência constitucional britâ
nica. E a razão pela qual aqueles que criticam
a Constituição brasileira do Império, por não ter
elaborado o parlamentarismo, praticam um ana
cronismo porque naquela época em que a Consti
tuiçao brasileira foi outorgada ainda não havia
parlamentarismo plenamente desenvolvido. Ele
foi-sedesenvolvendo ao longo do século passado.
Mas a minha posição a esse respeito é que deve
mos evitarsoluções extremadas. Nem o presiden
cialismo puro de um lado, nem o parlamenta
rismo clássico de outro. Portanto, não vem corres
ponder às condições e às conjunturas não só
ideológicas, mas político-sociaise econômicas do
País. Vivemos num país em que evidentemente
não há, como todos nós somos obrigados a reco
nheer, estruturas partidárias permanentes e, so
bretudo, diversificadas segundo os seus progra
mas e suas ideologias. Alega-se, e com razão,
que esse é um dos resultados do presidencia
lismo. O presidencialismo tem sido, sem dúvida,
um dos empecilhos na formação dos partidos
políticos. Porém, não devemos levar esse argu
mento muito longe e reconhecer que o parlamen
tarismo não faria surgir, de uma hora para outra,
partidos com essas característícas. Então, nessa
matéria devemos atuar com prudência. Não pas
sar, desde já, no que se refere a regime de poder,
de uma solução zero para uma solução cem, mas
procurar uma solução transitória que nos habitue
paulatinamente a uma solução que brotará da
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nossa própra experiência parlamentar. De acordo
com a minha tese é imprescindível, na situação
atual do País, alterar-se o regime presidencialista.
O regime presidencial brasileiro, apesar de certas
concessões já feitas ao parlamentarismo, como
o comparecimento dos ministros perante o Con
gresso e outros exemplos dessa natureza, ainda

• concentra em demasia poderes nas mãos do Pre
sidente da República, não só sobrecarregando ex
cessivamente o chefe do Executivo, como tabém
o colocando à margem do Poder Legislativo.Os
dois poderes vão separados; nem sequer para
lelos são e vão marchando em uníssono. Portanto,
há uma discrepância de ritmo e de atuação entre
os dois poderes. Então é necessário estabelecer,
no meu modo de entender, uma correlação. Na
Comissão Provisória de Estudos Constitucionais
surgiu uma expressão, aliás proposta por mim,
que seria chamada: o dualismo de complemente
riedade. O dualismo de complementariedade, po
rém, pode ser estudado e posto de duas maneiras:
o dualismo de complementariedade entre dois
chefes de Estado, o chefe de Estado da soberania
estatal, que seria o Presidente da República, e
o outro chefe de Estado, que seria o chefe do
Governo propriamente dito, o Primeiro-Ministro
ou o Presidente do Conselho. Esta é a fórmula
adotada pela Comissão Afonso Arinos: a de um
semiparlamentarismo. Eu considero esta foram
a de um semiparlamentarismo. Por quê? Porque,
na concepção de Afonso Arinos, em primeiro lu
gar, há uma proposta de um primeiro-ministro
mo-somente à Câmara dos Deputados e não ao
Congresso e, se houver rejeição do primeiro no
me, o Presidente da República oferece um segun
do e, na segunda rejeição, a câmara dos Depu
tados teria a faculdade e a competência de eleger,
de escolher livremente o Primeiro-Ministro. Ora,
a crítica que eu faço a essa solução parlamen
tarista ou semiparlamentarista da Comissão Ari
nos à qual pertenci, é que ela não leva em conta
o fato de estarmos diante de um ponto funda
mentaI, que é a eleição do Presidente da República
de maneira direta e secreta, o sufrágio universal,
que é direto e secreto. Então o Presidente da
República, para se eleger Presidente da República,
já apresentou naturalmente ao seu eleitorado o
seu plano de govemo, o seu plano de ação, jà
colocou perante a Nação determinadas diretrizes
que deverão compor a sua atuação como Chefe
do Executivo. Ora, como é possível conciliar-se,
de um lado, a existência de um Presidente da
República eleito pelo sufrágio universal e que no
primeiro momento recebe, imposto pela Câmara
dos Deputados, um Primeiro-Ministro que não
corresponda a seu plano, plano este aprovado
pelo eleitorado quando o elegeu? De maneira que
há, na proposta da Comissão Arinos, uma contra
dição que não pode ser de maneira alguma por
mim aceita. Este é o ponto de vista também de
meu filho Miguel Reale Júnior. O texto que vou
ler é um binato; é um texto escrito a quatro mãos,
que pretende caracterizar o seguinte. "O Presi
dente da República não perde a sua característica
de chefe de Estado e chefe .de Governo; porém,
entre o chefe do Governo e o Congresso Nacional
de complementaríedade, através da figura do Pri
meiro-Ministro. O Primeiro-Ministro surge como
auxiliarprincipal do Presidente da República, em
segundo lugar é elemento ou figura de mediação
entre o Executivo e o Legislativo. Como é que

se estabelece essa figura fundamental de Primei
ro-Ministro, que não é, portanto, o Primeiro-Mi
nistro do parlamentarismo tradicional, mas seria
um Ministro com a capacidade de coordenar, de
orientar e de supervisionar o plano de govemo
na sua exequibilidade? Aqui vou passar a ler, por
quanto a leitura toma mais precisa a enunciação
da matéria, como se desenrola essa formação
do governo no semípresldencíallsmo. Em primei
ro lugar, o plano de govemo é elaborado pelo
Conselho de Ministrossob a presidência do Presi
dente da República.

O Conselho de Ministros é formado pelo Presi
dente, o Primeiro-Ministro e todos os Ministros
de Estado. Portanto, o plano de governo é forma
do em Conselho. Não é elaboração pessoal do
Presidente, mas sim um Conselho. Mas como
os Ministros são de nomeação dele, naturalmente
já existe aí uma harmonia entre aquilo que o Presi
dente pregou enquanto candidato e aquilo que
vai realizar enquanto Presidente.

Em segundo lugar, cabe ao Primeiro-Ministro,
como elemento de mediação entre o Executivo
e o Legislativo, apresentar o plano de governo
ao Congresso Nacional, em sessão conjunta da
Câmara e do Senado.

Como se está vendo, há aqui um ponto funda
mental, não há uma vinculação apenas entre o
Presidente, de um lado, e a Câmara dos Deputa
dos, mas é entre o Presidente da República e
o Congresso Nacional por inteiro, Congresso Na
cional este em sessão conjunta formado, pela Câ
mara dos Deputados e pelos Senadores, cada
um com direito a um voto.

Em terceiro lugar, o Primeiro-Ministroé de no
meação do Presidente da República, obedecida
a seguinte tramitação:

ApÓsconsulta aos presidentes dos partidos po
líticos que formam a Maioríaparlamentar, o Presi
dente da República indica ao Congresso Nacional
o Primeiro-Ministro,que poderá ou não ser parla
mentar. A aprovação dá-se por maioria absoluta,
em sessão conjunta da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, enquanto no parlamenta
rismo clássico é apenas a Câmara dos Deputados
que participa dessa aprovação, porque existe, em
contrapartida da possibilidade de um conflito, a
dissolução da Câmara. Nós não aceitamos a dis
solução do órgão legislativo. Entendemos que a
estrutura brasileira é tão complexa que a disso
lução de uma Câmara dos Deputados viria criar
uma situação de suspense, de uma crise que se
prolongaria pelo País, criando uma inquietação
muito grande. O importante é estabelecer ligação
entre os dois Poderes sem avançarmos até o pon
to da dissolução, A dissolução é típica do parla
mentarismo. E por isso que estou chamando essa
solução de semipresidencialismo, porque exclui
de maneira taxativa a dissolução da Câmara dos
Deputados, como existe ainda no sistema portu
guês, que para mim não é semípresrdencíalísta,
mas sim semiparlamentarista.

Rejeitada a primeira indicação, o Presidente da
República fará uma segunda indicação. Se essa
segunda indicação for rejeitada, ocorrendo nova
rejeição, aí o Presidente da República poderá,
após consulta aos partidos políticos - sempre
se pressupõe uma correspondência entre o Exe
cutivo e o Legislativo- indicar livremente o Pri
meiro-Ministro. Quer dizer, sempre a última pala-

vra cabe ao Presidente da República, e não à Câ
mara dos Deputados, como está no projeto Afon
so Arinos. É prevista a moção de censura - este
é o ponto fundamental - e se estabelece a possi
bilidade de o Congresso ir acompanhando a atua
ção dos Ministros enquanto órgãos administra
tivos. Hoje em dia os Ministros permanecem into
cáveis. Nós temos assistido no Brasil, em várias
épocas, tanto no regime militar como atualmente,
à persistência de Ministros que decaíram da con
fiança popular, decaíram da confiança do Con
gresso, e, no entanto por motivos que não cabe
aqui analisar, às vezes por mera simpatia pessoal,
não são substituídos e continuam a exercer a sua
função. No Brasil,aliás, tem acontecido uma coisa
muito curiosa. Um candidato a Ministro levanta
uma tese contra um Ministro atual, sustentando
X, y e z, depois prega e realiza o seu programa,
fracassa na sua execução e depois, em lugar de
ser mudado o Ministro, é o mesmo Ministro que
volta a fazer o programa do outro. Portanto, há
uma falta de coerência entre atuação pessoal e
atuação programática. Na concepção sernípresí
dencialista, o Congresso, por maioria absoluta,
pode aprovar uma moção de desconfiança, quer
em relação ao Primeiro-Ministro,quer em relação
a qualquer dos Ministrosde Estado. E o Presidente
da República, à vista do pronunciamento do Con
gresso, é obrigado a substituí-lo. Não pode invo
car simpatia, nem confiança pessoal. Aí existe,
sem dúvida alguma, a interferência do Conselho
e do Congresso Nacional, na produção dos negó
cios administrativos. Quer dizer que o Ministro
de Estado tem a sua atuação acompanhada dire
tamente pelo Congresso, de tal maneira que,
quando decai da sua confiança, não é mais man
tido somente pela vontade do Presidente da Repú
blica. É prevista, escrevo aqui, a moção de censu
ra, por parte do Congresso, ao Primeiro-Ministro
ou a qualquer outro titular, importando, se apro
vada, na respectiva substituição. Tal moção de
desconfiança, todavia, somente poderá ser apre
sentada seis meses após a nomeação porque,
de outra maneira, não teremos sequer um proble
ma de experiência. Seria um absurdo que, nomea
do um Ministro no dia 6 de janeiro, por exemplo,
logo no dia 15 de janeiro aparecesse uma moção
de desconfiança sem ter-lhe sido dada a oportu
nidade de demonstrar a exeqiJibilidade e o bene
fício de seu programa. Tal moção de descon
fiança, portanto, somente poderá ser apresentada
seis meses após a nomeação. Com isso garan
tem-se a continuidade e a eficácia administrativa,
porque precisamos pensar que é preciso tirar dos
dois regimes clássicos aquilo que eles possuem
como virtude. Qual é a virtude do presidencia
lismo, tão apregoada? É a eficácia, é a efetividade
do mando, da decisão. E qual é a virtude do parla
mentarismo? É a maior adequação à opinião pú
blica. É o caráter mais democrático do poder e
do seu exercício.Então vamos combinar as duas
virtudes; a virtude do presidencialismo e a virtude
do parlamentarismo, mas sem avançarmos para
das e incompatíveis, a meu ver, com a situação
e com as características territoriais brasileiras e
programáticas da própria formação da nossa gen
te. Enquanto não confirmada a nomeação do Pri
meiro-Ministro, e durante o período em que há
uma vacância ministerial, o Presidente da Repú
blica assume transitoriamente, porque está mar
cado um prazo para a indicação dos novos Minis-
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tros. Méls o Presidente da República assume em
sua totalídade e nomeia Ministros interinos ou
pede que os Ministros antigos aguardem em seus
postos a escolha dos novos. É uma prática segui
da em vários lugares. Ao Primeiro-Ministro com
pete o quê? Compete o exercício das funções
de controlador da ação governamental, de coor
denador da atuação dos Ministérios com o fím
de executar o Plano de Governo e de executar
todos os atos e funções que lhe forem delegados
pelo Presidente da República. Ele, sendo o auxiliar
imediato do Presidente da República, poderá
compartilhar com ele da execução da Adminis
tração Pública e da condução dos serviços funda
mentais do Estado. Por ter a sua indicação, como
regra, aprovada pelo Congresso Nacional, é o Pri
rneiro-ôunístro o elemento de mediação entre o
Presidente da República e o Legislativo, razão pela
qual deve ser ouvido. O Primeiro-Ministro tem
esta outra obrigatoriedade. O Presidente da Repú
blica tem o processo legislativo; tem o início do
processo legislativo, mas não o tem unipessoal
mente. Ele tem que dar início ao processo legisla
tivo ouvido o Primeiro-Ministro. Então, esse ele
mento mediador participa do ato fundamental da
vida democrática, que é a feitura da lei, que é
o estabelecírnento das normas imperativas que
deverão dirigire orientar a atuação pública e priva
da. Então, o Primeiro-Ministro participa da elabo
ração da iniciativa das leis. O Presidente da Repú
blica não poderá enviar projeto de lei sem ouvir
o Primeüro-Ministro. E um elemento de mediação,
razão pela qual ele deve ser ouvido, primeiro, no
caso de iniciativa do projeto de lei; segundo, no
caso de pedido de revisão. Aqui há uma proposta
que faço. Nós temos, hoje, em matéria de pro
cesso leglslatívo, apenas duas hipóteses: ou apro
vação Oll veto. Com isso nos afastamos do mo
delo norte-americano, que prevê uma segunda
hipótese, que é o pedido de revisão. Por que per
der todo um processo legislativo que pode ser
útil economicamente e culturalmente válido? O
Presidente da República declara que poderá apro
var uma lei, desde que alterados tais ou quais
pontos. É~ um pedido de revisão do processo legis
lativo e não o veto. O veto é um não, pura e
simplesmente, parcial ou total. O outro é um pedi
do de revisão. Então, no processo legislativohave
ria este instituto. Esse é um assunto à mergem
do tema principal do qual estamos tratando, mas
que daria competência ao Primeiro-Ministro para
manifestar-se também não só sobre a iniciativa
das leis, mas sobre o pedido de revisão e o veto.
Visando sempre à permanente correlação entre
o Executiivoe o Legislativo,atribui-se ao Primeiro
Ministro, a função de acompanhar a tramitação
dos projetos de lei em cooperação com o Ministro
a cuja Pasta estiver afeta a matéria legislativa.

No item 9",o Primeiro-Ministro pode ser exone
rado livremente pelo Presidente da República, que
em 1O9c1ez) dias deverá indicar-lhe o substituto.

No item 10", os Ministros de Estado, serão no
meados e exonerados livremente pelo Presidente
da República, ouvido o Primeiro-Ministro, o que
quer dízer que, o Primeiro-Ministro participa da
composíçãodo Ministério. Daí a sua importância.
É uma autoridade que foi aprovada, que foi no
meada com aprovação no Congresso, que inter
fere na composição do Ministério.Então, há urna
correlação entre legislativo e Executivo na própria
composíção ministerial, porquanto o representan-

te, o mediador dos dois Poderes está presente
nesse momento fundamental, que é a compo
sição do Ministério.

Os Ministros de Estado serão nomeados e exo
nerados livremente pelo Presidente da República,
ouvido o Primeiro-Ministro, devendo ser substi
tuídos no caso de moção de censura, aprovada
por maioria absoluta do Congresso Nacional.

Finalmente, embora à margem do tema funda
mental, mas como se trata de competência do
Presidente, do Vice-Presidente e do Primeiro-Mi
nistro, está prevista na nossa estrutura um Conse
lho da República, um Conselho Constitucional,
que é formado pelos Presidente da República,
Vice-Presidente da República, Primeiro-Ministro,
Ministro da Justiça, Presidentes da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, Líder da Maioria
na Câmara e Líder da Maioria no Senado. Este
Conselho de Estado é que vai opinar em momen
tos graves da situação nacional, como, por exem
plo, para a decretação de Estado de Alarme ad
referendum do Congresso, ou então, do pedido
de Estado de Sítio, previamente, ao Congresso
Naci,onal.É a criação de dois sistemas de segu
rança do Estado, porquanto o Estado de Sítio
é uma arma muito pesada para atender às conjun
turas do mundo contemporâneo, exigindo-se pro
cessos mais plásticos, sem ir ao extremo da situa
ção francesa do art. 15. Devemos pensar que
todas as Constituições, como a portuguesa, a es
panhola e assim por diante, têm duplo processo
de defesa. E o Primeiro-Ministro interfere como
membro deste Conselho; Ele compõe o Conse
lho. Penso que com isso atingi o máximo do que
poderia expor em breve tempo, para mostrar que,
dessa maneira, daremos o primeiro passo, o pri
meiro passo prudente de conformidade com as
possibilidades que vejo adequadas à situação na
cional e, em seguida, a própria experiência irá
estabelecendo as correções necessárias, pois
pouco importa se amanhã venha a ser necessãria
uma emenda para aumentar ou diminuir o poder
do Primeiro-Ministro. O perigoso, a meu ver, é
passarmos de zero a cem. É passarmos para um
sistema que venha a exagerar uma solução e criar
conflitos permanentes na estrutura e na organi
zação do Estado. Muito obrigado pela atenção.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Eu
gostaria de agradecer ao eminente Prof. Miguel
Reale e fazer uma consulta ao Plenário. Os Consti
tuintes gostariam de questionar, enfim, fazer algu
ma indagação ao Prof. Miguel Reale agora ou
ao final das quatro exposições? (Pausa.) Ao fmal
das quatro, parece--me também melhor.

A Mesa agradece, em nome do Plenário, ao
emérito Prof. Miguel Reale.

O SR. CONSmUlNTE MIROTEIXEIRA - Só
para um esclarecimento, Presidente.·

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

O SR CONSmUlNTE MIROTEIXEIRA - O
Prof. Miguel Reale não permitiria que nós xerogra
fássernos o seu texto para distribuição aos mem
bros da Comissão?

O SR. MIGUEL REALE - O texto já está na
Secretaria.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Convidamos a assumir o lugar de conferencista
o Prof. LuizPinto Ferreira.

Com a palavra o Prof. LuizPinto Ferreira.

O SR. LUIZ PINTOFERREIRA- Exm" Sr. Presi
dente, Constituinte Bocayuva Cunha. Exm", Srs.
Constituintes e expositores, minhas senhoras e
senhores. an ,,,I:-nente várias opções são utilizadas
nos r~~"lIes políticos contemporâneos, soluções
práticas, aclimatadas ao mundo ocidental, deixan
do à margem as estruturas que se encontram
nos países socialistas. Essas soluções servirão de
roteiro para os nobres Constituintes, porque o
Estado é uma experiência social, humana e nacio
nal. E, certamente, a experiência humana, interna
cional e nacional servirá de semente para a Cons
trução do Estado brasileiro, que será aperfeiçoado
pela obra dos Constituintes.

Essas opções são as seguintes: o parlamen
tarismo clássico, que nasceu e foi-se desenvol
vendo pela prática, pelos costumes, pela expe
riência; o presidencialismo, que, por assim dizer,
nasceu quase que acabado, da obra sem dúvida
algurna importante da Convenção Constitucional
Norte-Americana, que em quatro meses a elabo
rou. Depois, estas duas variantes, ora urn semípre
sidencialismo, ora um semiparlamentarismo, de
acordo com o peso que se dá ou ao Presidente
da República ou ao Parlamento, especialmente
a Câmara Baixa, com soluções que são adotadas
de modo diverso pelas Constituições contempo
râneas.

No Brasil, penso, sinceramente, que é ditk:il
para a opinião pública que se retire aquele posicio
namento tradicional que vem desde a Primeira
República, quando Júlio de Castilhos propunha
a eleição direta do Presidente, contrariando, inclu
sive, a posição do Governo Provisório, que era
por uma eleição indireta. Penso que é difíciltirar
da opinião pública esta rota de um presidente
eleito diretamente pelo povo, porque é tradição
histórica, e a opinião pública não receberia a con
tento que se cortasse esse pensamento. Então,
isso leva a conclusão de talvez se modificar um
pouco a maneira como é eleito o Presidente da
República. E, nesta hipótese, é de se lembrar que
há a influência muito ponderável e segura de algu
mas constituições, influência que está operando
no sentimento e no raciocínio de professores, aca
dêmicos e Constituintes a idéia de uma eleição
do Presidente da República em dois turnos. Geral
mente se pensa que esta orientação vem da Fran
ça, com a sua Constituição de 1958. Contudo,
a eleição em dois turnos vem de antes da Consti
tuição daÁustria, de 1920, revisada posteriormen
te, em que se admitia que o Presidente da Repú
blica Federal da Áustria fosse eleito diretamente
pelo sufrágio universal em dois turnos. Quando
o candidato mais votado não alcançasse a maioria
absoluta no primeiro turno, os dois primeiros co
locados seriam reapresentados, para que fosse
vitorioso aquele que conquistasse a maioria no
segundo turno. Também a Constituição da Áus
tria teve uma outra solução que não se encontra
na Constituição da França. Ou seja, de que quan
do houvesse uma rota de colisão entre o Primeiro
Ministro,o Presidente e a Câmara dos Deputados,
com outro nome que lá existe, então, o Presidente
da República e o Ministro teriam o poder de con
vocar o referendum, para que este decidisse se
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era favorável à dissolução da Câmara ou à perma
nência do Ministério. Este referendum seria um
modo de complementar uma possíveldissolução.
É ~ que se encontra no texto da Constituição
daAustriae também na Constituição da República
Espanhola de 1931, em que as disputas entre
o Govemo e o Parlamento seriam ou decididas
através da moção de censura, da queda do Gabi
nete, ou seriam decididas pela dissolução da Câ
mara, ou ainda através de uma consulta ao povo,
que é o órgão da soberania nacional e teria com
petência de, sem a díss, )Iução, promover a rota
a ser encaminhada.

De modo que a Constituição da França, retiran
do o problema do referendum, "e praticamente
análoga, com o que eles chamam de baDottage
que significadesempatar. Assim, o segundo tumo
iriadesempatar justamente a eleição. Esta eleição
direta, como se sabe, já vinha da Constituição
Alemã de 1919, sobretudo, por influência de Max
Weber, que muito influenciou a sua contextura
e que pretendia, com suas idéias, criar um presi
dente eleito diretamente pelo povo, como uma
espécie de líder carismático, usando aquela sua
expressão predileta,um presidente que fosse tam
bém, além de chefe de Estado, um guia nacional
que estivesse enraizado na opinião pública com
seu carisma, seu prestígio, e sua influência.

Tenho a impressão de que, em principio, não
se deve modificar a maneira de eleger o Presi
dente, que deve ser direta, e mantido o cargo
de Presidente. Porém, Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, há um problema que sempre causa uma
inquietação na opinião pública brasileira e que
está também baseado em nossa História.É que
a nossa Presidência tende a ser uma Presidência
imperial. É a designação dada por Schlessinger
numa obra com o título "APresidência Irnperíal",
isto é, mantindo a hipertrofia do Poder Executivo,
que pode, ocasionalmente - e na América Latina
não é ocasionalmente, é com freqüência -levar
ao cesarismo, ao bonapartlsrno, às ditaduras, aos
golpes de Estado. Então, é indispensável que, em
bora conservando a Presidência da República 
e este órgão do governo é eleito diretamente 
se coloquem também algumas normas de con
tenção a que ela venha a expandir demansiada
mente o seu poder. Qual é a história política do
Brasil-Império? A nossa história política é a de
uma hipertrofia do Executivo; sempre foi, no Im
pério e na República.

Fala-se muito da experiência parlamentar do
Império. Porém, como se sabe, a Constituição
do Império não admitiria o parlamentarismo, que
foi criado pelos costumes, aos poucos; sobretudo
quando houve aquela polêmica política,muito sé
ria entre dois eminentes homens públicos da épo
ca, o Regente Feijó e o grande político mineiro
Bernardo de Vasconcelos. Bernardo de Vascon
celos, com a maioria que conduzia e através de
sua oratória - foi até chamado o Mirabeau brasi
leiro-obrigou o Regente Feijóa mudar de Minis
tério e convidá-lo para ser o Ministroque dirigia
o Império, porque, na época, não havia ainda sido
criado o cargo de Primeiro-Ministro, o que só
ocorreu em 1847. O que diziamos comentaristas
da época, como Itaboraí, que foi, duas vezes Pri
meiro-Ministro? Ele dizia que, no Brasil, o mo
narca reinava, governava e administrava. Saraiva,
que foi também duas vezes, Primeiro-Ministro, fa-

lava de ditadura do Imperador, e Joaquim Nabu
co, numa o'brãclássica de HistóriaPolítica brasi
leira, historiando o cenário político do Brasil no
Segundo Reinado, principalmente, dizia, em sua
obra "Um Estadista do Império": "Antes de tudo,
a vontade é do Imperador; opor-se a ela é renun
ciar ao poder", É o que está escrito na obra de
Joaquim Nabuco. Também deve-se levarem con
ta que Zacarías, a grande figura da política impe
rial, apesar da sua sabedoria política,nunca teria
conseguido seus postos de destaque, se não fosse
a sua peculiar afeição e também o seu atendi
mento aos pedidos do Imperador. Não era norma
que o Rei reina, mas não governa; a norma era
que ele reinava, governava e administrava. De ou
tro lado, também é de se levar em conta o des
compasso entre um parlamentarismo brasileiro
inicial e o da Europa. Por exemplo, o Imperador
dissolveu dez vezes a nossa Câmara Baixa. E,
sempre que a díssolvía,vinha com a maioria favo
rável a ele, isto é, o eleitorado era levado como
um rebanho justamente àquela poiição de apoiar
o govemo. E qual o contraste com a Inglaterra?
Na Inglaterra, na época de Phil, em 1834, e de
Lord Melbourne, em 1843, quando quiseram dis
solver a Câmara, o eleitorado mostrou uma maio
ria hostil ao Ministério. E ele teve de cair para
dar margem a outro Ministério. De outro lado,
ainda há o caso, também no Brasil, da sucessiva
queda de gabinetes no Império. Desde a criação
do cargo de Primeiro-Ministro, no Império, de
1847 até 1889, o Brasil teve trinta e dois Ministé
rios, com uma média de seis por mês, sendo
que o mais longo foia do Viscondede RioBranco,
quatro anos, e o mais breve foi um dos Gabinetes
de Zacarías, que teve duração de três dias. E vi
também uma coisa interessante: é a prevalência
do Nordeste na política brasileira. Pernambuco,
por exemplo, deu vários Ministros, como o Mar
quês de Olinda e João Alfredo; Minas deu vános
Primeiros-Ministros, como, na hipótese, Ouro Pre
to, Lafayette e tantos outros; São Paulo deu dois.
A Bahia, porém, foi quem deu mais Ministros:
um Saraiva, um Dantas, um Ferraz, cerca de doze
Primeiros-Ministrose cerca de trinta e dois Minis
tros mantendo-se a prevalência do Nordeste por
causa da economia do açúcar, enquanto que na
República havia até outra prevalência, porque a
economia cafeeira prevaleceu superior à do açú
car. E vel'l} ainda a prevalência mineiro-paulista
no poder. E importante assinalar que, como regra
de contenção do presidencialismo, pode ocorrer
a divisão entre um Chefe de Estado, que é o
Presidente da República, e o Chefe de Governo,
que é o Ministério com o Primeiro-Ministro. E
então vem justamente toda aquela gama, todas
aquelas nuanças para saber como se contraba
lança a posição do Parlamento, isto é, da Câmara
Baixacom respeito ao Ministério. E para isso solu
ções foram propostas, inclusive, a da Comissão
Afonso Arinos, já exposta anteriormente, e sobre
a qual, por brevidade de tempo, não vou-me alon
gar. Eu apenas exporia aqui uma solução como
modelo comparativo, porque creio que o Brasil
não deve estar imitando tudo quanto é texto cons
titucional,mas deveter imaginação criadora para
avançar no futuro. E texto constitucional da Ale
manhã de Bonn, de 1949. Asolução é a seguinte:
o Presidente da República propõe o nome do
Chanceler, o Primeiro-Ministro, à Câmara Baixa,
que lá chamam de Parlamento. Então, o Parla-

mente, por maioria absoluta, aprova esse nome,
se for o caso, e o encaminha à nomeação presi
dencial. Contudo, se não aprovar, e dentro do
prazo de quinze dias, pode o Parlamento eleger
um Primeiro-Ministro com maioria absoluta. Por
isso é que a Constituição da Alemanhã se chama
ria mais de semiparlamentarista e não semipresi
dencialista, porque o peso da decisão está no
Parlamento e não no Presidente. Então, se é eleito
por maioria absoluta, tudo ocorre normalmente,
mas se não há, no segundo escrutínio, uma elei
ção por maioria absoluta, então, a Câmara pode
eleger um Primeiro-Ministro com maioria simples.
Então, vem a função do Presidente: ou ele aceita
este Primeiro-Ministro com maioria simples, ou
então dissolve a Câmara e convoca novas eleí
ções. De sorte que na Alemanha existe, de certo
modo, essa prevalência dada ao Parlamento, o
que significa que lá se segue um semiparlamen
tarismo. Duverger de certo modo confunde as
expressões semipresidencial e semiparlamentar.
Acho que há uma diferença. É semiparlamentar
quando o peso está nas mãos do Parlamento,
e é semi presidencial quando o peso está nas
mãos do Presidente da República. Então, no Bra
sil, tenho a impressão de que a solução mais
adequada é, de certo modo, dar mais peso ao
Presidente da República, como é tradicional, que
poderia indicar o Primeiro-Ministro, ou então, na
que a Câmara o indicasse. E também há uma
proposta que apresentei seria a de, em caso de
divergência muito grande, se recorrer a um refe
rendum, a um plebiscito para saber, através da
opinião pública, qual seria o órgão a cair, o Minis
tério ou a Câmara dos Deputados. É interessante
também salientar que no Brasil, como disse há
pouco - e daí essas normas de contenção 
é indispensável que haja um presidencialismo
freado, na expressão de Lowenstein,ou então um
semipresidencialismo, que está mais ajustado às
nossas condições históricas contemporâneas.
Porque, como se sabe, uma aventura política co
mo o parlamentarismo clássico numa época de
crise econômica poderia levar a Nação à crise,
que seria atribuída ao parlamentaríasmo, quando
na verdade seria mais à situação econômica do
País, que está em crise. Seria uma aventura polí
tica também fazer um modelo puro, desconec
tado da nossa realidade. É interessante salientar
que no Brasilo Presidente tem tido uma influência,
muito grande. É a hipertrofiado Poder Executivo,
razão pela qual um dos mais consagrados mes
tres do Direitobrasileiro,Pontes de Miranda,cha
mava o Presidente da República "o monarca a
curtas prestações". Compreendo perfeitamente,
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, que a evolução
do Brasil é, de certo modo, inversa à da França.
Na França ocorreu uma anarquia parlamentar du
rante a Terceira e a Quarta República,tanto assim
que Jules Ferri um grande político francês, dizia:
"o grande perigo que corre a Terceira República
é a anarquia parlamentar". E então, é preciso evi
tar essa anarquia parlamentar, anarquia como em
conseqüência da qual, durante a Terceira Repú
blica, de 1875a 1940,houve cento e dez gabine
tes, com a duração média de oito meses para
cada um, isto é, mais breve do que os que existi
ram no Brasil.Então, o importante era justamente
impedir que esta anarquia parlamentar floresces
se e se criasse um modelo em que fosse possível
haver um Presidente com mais força, e daí o mo-
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delo dia Constituição de 58, com o Presidente
mais fortalecido, porque saía das umas, da opi
nião pública, do povo, e também, além disso,
porque vinha de um contexto histórico, que foi
o da Constituição de 48, que permitia a eleição
direta do Presidente fortalecido em 58, quando
a Constituiçaõ foi, inclusive, levada para um ple
biscito, a Constituição "degaulista", na época as
sim chamada e que foi aprovada por 78,5% da
população, do eleitorado. Então, deu-se ao Presi
dente da República, na França, um poder muito
grande. É justamente um poder que, a Consti
tuição da França admite. O Presidente tem pode
res isolados, como de mandar mensagens para
a CâmaraBaixa, tem o poder de dissolução parla
mentar. E ele não estar adstrito, nesta dissolução
parlamenter, ao referendum da Câmara. Ele ape
nas ouve o Presidente da Câmara, mas sem estar
obrigado a seguir a opinião da Câmara. Ele ouve
e pode, se quiser, dissolver o Parlamento. O poder
de dissolver a Câmara independe de referendum
ministerial, como também tem o poder de díssua
ção nuclear, e tem também ainda poderes outros
que ele exerce sem referendum ministerial, que
a Cons1ituiçãoda França discrimina, enumerando
aqueles casos em que o Presidente pode agir
sem relierendum ministerial. Mas como também
é importante na França o Primeiro-Ministro,num
regime de co-responsabilidade, então se criou
aquilo que se chamou regime de coabitação, em
que há duas forças que agem constantemente
para a realização da política nacional. No Brasil,
confesso sinceramente, não sou favorávelà disso
lução da Câmara dos Deputados. Como se sabe,
a dissolução é uma arma muito profunda. O Presi
dente da República já é uma figura que tem muita
força, como temos observado durante a história
política brasileira. Possivelmente vai-se até atribuir
ao Presidente o poder do baixar decretos-Ieis, que
no Brasil têm sido um instrumento autoritário,
enquanto que em outros países como na França
é quase uma delegação legislativa,e na Itáliaestá
consubstanciado de outra forma na Constituição.
Então, o Presidente tem uma força tão grande,
tem o poder de expedir decretos-lei, tem o poder
de dissolver a Câmara dos Deputados. Ficam
muitos poderes em suas maõs, o que não acho
muito apropriado, porque isto pode ser uma polí
tica condizente ao bonapartismo, ao cesarismo.
A norma de contenção poderia ser imaginada
pelos Constituintes para ver até que ponto não
seria víável criar uma estrutura que não fosse só
imitando os demais países, porque é próprio do
parlamentalísmo clássico o poder de dissolver a
Câmara Baixa.Mas como não estamos cogitando
de um parlamentarismo ou de um presidencia
lismo, mas de uma forma intermediária, em que
se conservasse a tradição brasileira do Executivo
eleito pelo povo, seria o caso de se permitir, na
ocasião, que fosse resguardada a soberania do
Poder Legislativo. Levando-se em conta que o
Poder Executivo é o mais forte e que o Legislativo
é um Poder desarmado, assim como o Judiciário
- que, hoje em dia, não pode atender, por cír
cunstênclas determinadas, àquilo que a popula
ção quer; a justiça rápida, o juiz independente
- é indispensável que realmente não se coloque
um Deputado nesta atribulação de estar correndo
para eleições constantes. Talvez fosse mais viável
fazer como na América do Norte: mandato de
dois anos. Dar ao Presidente da República o poder

de dissolução da Câmara creio que é dar-lhe uma
atribuição muito poderosa. Na França da Terceira
República havia até uma coisa interessante: era
uma República Parlamentar. Era próprio dela dis
solver a Câmara Baixa e, às vezes, até a Câmara
Alta. Mas o que fez o Constituinte da Terceira
República? Só permitia a dissolução da Câmara
Baixa desde que houvesse a concordância do Se
nado, e não apenas sua audiência. Por isso é
que - vejam bem, Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes - a história politica francesa não registra,
de 85 até 40, nenhuma dissolução da Câmara
Baixa, quando no Brasil houve inúmeras no Im
pério.

Gostaria ainda de dizer que nosso presiden
cialismo não deve ser tão rígido como tem sido.
Eu apontaria um exemplo: depois da Constituição
de 46, duas Constituições estaduais, a saber, do
Ceará e do Rio Grande do Sul, entenderam que
a nomeação do secretariado, no Ceará, fosse sub
metida à ratificação da Assembléia Legislativa A
Constituição do Rio Grande do Sul pretendia que
a demissão do secretariado fosse submetida tam
bém à Assembléia Legislativa. Isso foi levado ao
conhecimento da nossa egrégia Corte e tido co
mo inconstitucional, porque se adotou um regime
muito rígido.As Constituições estaduais deveriam
seguir aquele modelo uniformemente estabele
cido na Constituição Federal. Mas vejam como
é a situação em outros países. Examino aqui a
situação norte-americana, com seus cinqüenta
Estados. No Arizona, por exemplo, o Governador
nomeia seu secretariado, que é ratificado pelo
Senado- e é um regime presidencial. Na VIrginia
e no Maine o Governador nomeia o secretariado,
que é aprovado pelo Congresso reunido. Há trinta
Estados americanos em que a eleição do secreta
riado é feita com a do Governador. Em alguns
Estados, como o Tennessee, há uma particula
ridade: o Secretário da Justiça é eleito pela Supre
ma Corte estadual. Há muita diversificação. Na
Alemanha, a fim de se evitar essa duplicidade,
acontece a mesma coisa. Como exemplo, se o
Brasil adotasse um Presidente da República, um
Governador e um Ministro no plano estadual, te
ríamos um excesso de órgãos onerando as finan
ças públicas do País e do Estado, que já estão
tão empobrecidos. Por isso é que algumas Consti
tuições do mundo, como, por exemplo, a da Ba
viera e a da Prússia, na Alemanha de 19, criaram
o cargo de Ministro-Presidente, em que no lugar
de um Presidente do Estado-Membro e um Pri
meiro-Ministro se unificava como um Ministro
Presidente. Hoje acontece a mesma coisa na Prús
sia, que desapareceu como Estado. Na Alemanha
atual porém há alguns Estados como a Baviera,
Bad WiJrtenberg, a Renânia-Wesfalia no Norte,
em que há um Primeiro-Ministro Presidente. En
tão, evita-se a dualidade de chefe de Estado e
chefe de Governo, que se pressupõe como da
essência do parlamentarismo, mas que desapa
receu nesse parlamentarismo moderno. Ante a
estranheza de alguns Estados como Schaumburg
Lippe e alguns outros, coloca-se a seguinte posi
ção histórica e jurídica: o Primeiro-Ministroé eleito
pelo prazo da legislatura, como acontece no Hes
se, e é eleito por três anos, sem poder de disso
lução nem de censura para destruir o Ministério.
São coisas que acontecem para mostrar que a
vida política não está presa a um modelo uniforme
e para fazer com que o nosso legislador Consti-

tuinte pense em soluções que não sejam rígidas,
mas adequadas ao País, ou seja, à inovação que
se espera da nossa Constituinte. Creio que não
devemos ter receio disso tudo. Vejam o exemplo
da Constituição norte-americana: quando foi con
vocada, a Convenção Constitucional, nome que
era dado à Assembléia Constituinte, tinha 72 de
putados constituintes, mas, na prática, só 42 com
pareceram para a assinatura final, em 87. Algu
mas das figuras mais expressivas dos constituin
tes americanos achavam que a Constituição nor
te-americana era um miserável expediente: pouca
valia.Alguns recusaram-se a assiná-Ia, como, en
tre outros, aconteceu com Randolph, aconteceu
com Mason e Gerry. Outros a assinaram com
lágrimas nos olhos, como Franklin. Alguns, como
Hamilton, disseram que era um documento hesi
tante e vacilante, porque permitia-se até a impor
tação de escravos no texto da Constituição, o que
foi revogado posteriormente. Essa Constituição
que se entendia defeituosa é a que vai ter seu
bicentenário proclamado agora. Tenho a impres
são de que é possível uma Constituição que de
pois seja emendada, retificada com experiência,
mas que represente no País aquele ideal de uma
Constituição baseada na realidade. Vou terminar
com essas palavras, que li quando estudante, na
obra de um grande mestre francês, Leon Duguit,
talvez o maior publicista francês de sua época,
no seu tratado de Direito Constitucional: "É uma
eterna quimera dos homens colocar nas Consti
tuições as perfeições que eles não possuem; e
a vida se vinga, porque elas são imediatamente
destruídas". A Constituição deve ter seu lado de
idealismo, mas deve ser voltada para a realidade.
E nessa realidade está presente também o presi
dencialismo, apenas com normas de contenção
à hipertrofia do Poder Executivo. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Em
nome do Plenário, a Mesa agradece ao Prof. Pinto
Ferreira, que veio nos ajudar na reflexão maior
sobre a nossa tarefa fundamental. Tenho o prazer
de convidar o nosso próximo debatedor, Prof.Sér
gio Resende Barros, cujos titulos já foram anun
ciados.

O SR. LUIZ PINTO FERREIRA - Peço permis
são para falar ainda por um breve minuto. Não
pude fazer uma apresentação por escrito da maté
ria. Mas trago ao Presidente esses trabalhos, onde
condensei meu pensamento, como modesto sub
sídio ao Congresso Constituinte. Também pediria
permissão para ausentar-me hoje às 13:30 h, por
que parece que haverá uma greve dos aeroviários
e estou com a passagem marcada para a tarde.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Co
mo anunciado, vamos ouvir o Prof. Sérgio Resen
de Barros.

O SR. SÉRGIO RESENDE BARROS- Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, Srs. Constitucionalis
tas, o desenvolvimento de uma nação será na
proporação em que a sua Constituição jurídico
formal for adequada ao seu contexto histórico
social. Por isso, um dos problemas maiores que
o Direito Constitucional enfrenta é o da confor
midade entre a paisagem constitucional, vista no
texto normativo, e o país real, encontrado no con
texto histórico. Existem Constituições que brotam
como árvores jurídicas das raízes históricas. As
sim, a velha Constituição britânica e com ela o
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parlamentarismo. Assim, a velha Constituição
norte-americana e com ela o presidencialismo.
Este tipo de Constituição, naturalmente arraia
gada na história do povo, pode-se chamar Consti
tuição histórica. Em sentido contrário, porém, sur
gem outras Constituições jurídicas, adotando ins
titutos não inferidosdas próprias condições nacio
nais, mas transferidos de outras nações, tidas co
mo modelares naquele determinado momento
histórico. É a imitação. No Brasil, foi o caso da
federação de 1889 e do presidencialismo de
1891. Poderá vira ser o caso do parlamentarismo
no Brasil de 1987. A este tipo de Constituição
jurídica cabe chamar Constituição transplantada,
em oposição à Constituição histórica. Desde logo,
convém, entretanto, lembrar que a transplantação
constitucional, não se revestindo daquela íntima
coerência entre o Direito legislado e a realidade
histórica, pode revestir-se de puro casuísmo, que
nem sempre será um casuísmo puro, pois se às
vezes a transplantação atende ao idealismo de
consertar o Estado, segundo o modelo estran
geiro, outras vezes serve apenas para acomodar
situações momentâneas em que as necessidades
pessoais ou grupais falam mais alto do que a
necessidade histórica. Foi o caso típico do parla
mentarismo brasileiro em 1961. Manifestam-se,
assim, no DireitoConstitucional, dois fenômenos
s6cio-culturais gerais: a radicação e a tansplan
tação, que são inversamente proporcionais. Radi
cado é o instituto que tem originariamente, ou
adquire posteriormente, suas raizes na história da
Nação. Podendo-se falar,assim, em radicação ori
ginária e radicação adquirida. Já a transplantação
constitucional ocorre quando um instituto vem
de onde tinha raízes para onde ainda não as tem.
Evidentemente, o efeito artificial da transplanta
ção vai decrescendo na medida em que cresce
a radicação. A análise desses dois fenômenos de
relação entre forma e conteúdo permite concluir
que: 1°) quanto mais um instituto está radicado
no conteúdo histórico da nação, tanto mais tende
a ser estável na constituição formal jurídica do
Estado, perdurando através do tempo. Por esta
leide tendência histórica a estabilidade e a durabi
lidade de um instituto jurídico decorrem de sua
radicação. É o caso, por exemplo, do municipio
entre nós. 2°) Igualmente, mas em outro sentido,
quanto mais um instituto perdura na constituição
formal jurídica do Estado mais tende a radicar-se
na história políticada nação, estabilizando-se atra
vés do tempo. Por esta outra lei tendencial, a radi
cação e a estabilidade de um instituto jurídico
decorrem de sua duração. É o que vem ocorrendo
com o presidencialismo no Brasil.

Srs. Constituintes, não creio que seja conve
niente nem prudente contrariar essas leis tenden
cionais históricas. Tanto no primeiro caso, em
que o institutotem radicação originária entre nós,
como é o caso do município, quanto no segundo
caso, em que sobrevém uma radicação adquirida,
como é o caso do presidencialismo e até mesmo
da Federação, o que se deve é aprimorar as for
mas constitucionais já radicadas, e não substi
tuf-Ias por outras formas, transplantadas agora
com todo o artificialismo inicial, próprio da trans
plantação. Melhor é prestigiar os institutos já radi
cados ou em processo de radicação do que des
prezá-los por outros sem nenhuma raizou já erra
dicados.

o parlamentarismo não tem raiz entre nós. Al
guns querem provar que se praticou um governo
parlamentarista no Brasil Imperial. Na verdade,
lá não houve senão um atípico governo de gabi
nete, consentido pelo Imperador, mas submetido
de tal modo ao seu poder que mais se descarac
terizou do que se caracterizou como parlamen
tarismo. Foi um parlamentarismo bastardo, como
diz a maioria dos tratadistas. Esse parlamenta
rismo, se é que existiu, entretanto, já está total
mente erradicado pelo quase século de República
presidencialista que já vivemos. Por conseguinte,
não creio ser vantajoso substituir o presidencia
lismo importado outrora, mas já radicado, por
um parlamentarismo importado agora sem raiz
ou já erradicado. O parlamentarismo agora será
pura transplantação, eivado daquele artificialismo
inicial próprio de qualquer transplantação, caso
não seja também eivado por casuísmo intercor
rente para atender a ideais acadêmicos, convic
ções pessoais ou interesses irrelevantes historica
mente. A verdade é uma só: o presidencialismo
já ganhou raizes no Brasil e, por isso, tem hoje
mais condições históricas de ser aprimorado e
estabilizar-sena nossa Constituição. Pelo que, en
tendo que esta Assembléia Nacional Constituinte
deve aperfeiçoar o presidencialismo, completan
do o ciclohistórico que já conhecemos e acompa
nhamos desde 1891. Não deve recorrer nova
mente à transplantação cultural, para trazer um
parlamentarismo, iniciando um ciclohistórico que
não sabemos como evoluirá. O momento histó
rico brasileiroé grave e sensível.Por si só a instabi
lidade econômico-social ameaça a estabilidade
jurídico-institucional. Não aumentemos o risco.
Não é hora de fazer experiências. Aliás, chega
de experiências para atender ao tecnicismo aca
dêmico. De resto, esse experimento parlamen
tarista que se ensaia é historicamente incoerente
e desnecessário. A Nova República não foi uma
revolução que implicasse a substituição radical
das estruturas constitucionais. Foi apenas uma
transição pacífica no sentido de aprimorá-Ias.
Houvesse tal radicalismo, teria havido a extinção
imediata de certas formas constitucionais incom
patíveis com a revolução. Talvez tivesse havido
a pronta supressão de vários institutos jurídicos
constitucionais, entre eles a própria Federação,
e com ela o próprio presidencialismo. Todavia,
esta revolução radical não houve. Por isso a tarefa
revolucionária não se comporta nesta Assembléia
Nacional Constituinte que nasceu da Nova Repú
blica. Assim sendo, devemos ter os pés no chão.
Não é hora de fazer experimentos que podem
tomar-se extravagantes. Em verdade, se o presi
dencialismo vem padecendo de certos males, é
mais tranqüilo curá-los, e não extirpar traumati
camente o próprio presidencialismo. Se o regime
presidencial está doente vamos curá-lo, mas sem
matá-lo. Matá-lo não irá curar mas, de certo, irá
agravar a enfermidade institucional do Brasil. O
que se deve, pois, é aperfeiçoar o regime vigente.
Isso é o que mais condiz com a segurança da
Nação e a tranqüilidade do povo neste momento,
por si SÓ, já instável.

Srs. Constituintes, este é o meu pensamento
básico. Entretanto, para incentivar o debate, dis
cuto ainda alguns argumentos. Aponta-se o parla
mentarismo como capaz de absorver e resolver
as crises institucionaisdecorrentes do natural jogo
do poder. Nega-se tal capacidade ao preslden-

cialismo, culpando-o por golpes de Estado e su
cessões presidenciais traumáticas. Na verdade,
os golpes de Estado e as crises institucionais
emergem de condições sociais e culturais que
independem igualmente do parlamentarismo ou
do presidencialismo. E independem até mesmo
da República ou da Monarquia. As crises podem
ser evitadas, freadas ou superadas, igualmente
pelo presidencialismo quanto pelo parlamenta
r.ísmo. Porque essa capacidade não resulta de
uma virtude intema do regime, mas sim de sua
radicação externa no conteúdo histórico-social,
em relação ao qual tanto mais radicado mais firme
e adequado será o regime, conforme já vimos.
E vimos também que o presidencialismo está
mais radicado entre nós e por isso é mais adequa
do a conter as nossas crises e absorver as nossas
locomoções estruturais. Por conseguinte, não res
ta dúvida de que mais do que o presidencialismo,
o parlamentarismo, nas atuais condições brasI
leiras, não será um extintor de crises mas um
fator de instabilidade. Sem falar no fantasma da
dissolução do Parlamento, cuja freqüência é im
previsível. Todavia, é previsível que os Primeiros
Ministros se sucederão mais freqüentemente e
mais traumaticamente do que os Presidentes da
República. Nas atuais condições brasileiras, por
não fixar o mandato do chefe de Governo. o parla
mentarismo imporá uma instabilidade de chefia
que agravará a indecisão do próprio Governo. E
aqui vem um argumento que reputo poderoso.
Aliás,no parlamentarismo a indecisão do Govemo
será agravada pela eleição presidencial direta, que
dará ao Presidente da República uma força polí
tica incompatível com a função ínfima que lhe
reserva o regime no tocante ao Poder Executivo.
Certamente essa força politicado Presidente, hau
rida e consagrada diretamente nas umas, tenderá
a preencher esse vazio funcional que o regime
lhe reserva. Dai resultará a disputa de poder, o
conflitoinstitucional, tanto na hipótese de um Pri
meiro-Ministro forte como de um fraco. Entre nós,
aqui vem um argumento que modestamente re
puto poderoso: como não estamos dispostos a
abrir mão das eleições presidenciais diretas, esse
fator de 'instabilidade é reclobradamente preocu
pante. Eleição presidencial direta é incoerente se
não for incompatível com o parlamentarismo. Co
mo as diretas constituem o princípio da Nova
República, traduzindo uma tendência histórica ir
reversível do povo brasileiro, não vejo coerência
alguma do parlamentarismo com o espírito da
Nova República. Nem com o anseio popular que
altao artificialismo, a inautenticidade e até mesmo
o casuísmo desse parlamentarismo que se pre
tende, e que pretende cair de cima para baixo,
sorrateiramente, neste momento histórico que
não reclama nem aclama. Não resta dúvida de
que se acontecer essa impostura teremos um par
lamentarismo mais instável ainda do que já tive
mos ou já tiveram outros Estados na Europa e
na América. Por exemplo, no parlamentarismo
francês da Terceira República, de 1875 a 1940,
se sucederam mais de cem ministérios, como
já bem disse aqui Pinto Ferreira. A Quarta Repú
blica francesa, de 1946 a 1958, doze anos, conhe
ceu 16 ministérios parlamentaristas. Na média,
cada ministério não durou mais do que nove me
ses. Na América, sirva de exemplo o Chile. De
1891 a 1920 houve oitenta mudanças ministe
riais. Os partidos políticos se multiplicaram ao
extremo, conjugando-se em coligações efêmeras
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e desr:noralizantes. Desse modo as condições de
um parlamentarismo artificial, no Chile, inibiram
a continuidade de governo, a decisão e a força
do governo, retardando a solução dos problemas
sociais. É de se perguntar agora, se não estão
aí as raízes remotas da crise chilena que, perdu
rando por além do presidencialismo posterior,
veio a desembocar no golpe de Pinochet E no
Brasil?' Em nosso Brasil, no curtíssimo período
de 196,1 a 1963o parlamentarismo viu se sucede
rem vários Primeiros-Ministros, inclusive um que
sequer chegou a tomar posse, o Senador Aura
de Moura Andrade, que renunciou depois de indi
cado e: antes de empossado. É de se perguntar
também o que ocorreria em relação ao Brasil.
Será que esse parlamentarismo, adicionado artifi
cialmente à nossa Constituição, não agravou de
tal modo aquela crise, que ela foi além do presi
dencialismo restaurado, para arrebentar no movi
mento militar de 1964? Como se vê do exemplo
chileno, do exemplo francês, de outros exemplos
e do próprio exemplo brasileiro, nem o parlamen
tarismo nem o presidencialismo, por si sós, têm
o condão de estabilizar as instituições como ca
racterístíca própria)nerente, que tome um regime
superíor ao outro. E inútiltentar argumentar nesse
sentido. Pois, no mínimo, em matéria de instabi
lidade, as estatísticas de ambos empatam e se
anulem, Assim sendo, ao contrário do que se pen
sa, tanto o parlamentarismo quanto o presiden
cialismo, na verdade, pressupõem a estabilidade
econôrníco-socíal e funcionam na razão da exís
~ncia desse pressuposto fático. O parlamenta
rismo não tem a virtude intrínseca de conter crises
e evitar golpes. Tanto é que foi usado no Brasil
ele1961,exatamente para dar o golpe, e no pouco
~ vi"orou não conteve a crise como se espe
11IVlI. Na verdade, o que evita o golpe e contém
a aIse não é a virtude interna do regime em si
mesmo, mas a maior radicação dele ao contexto
hlIt6rIc:oe social. Nesse sentido, entre nós, o pre
sldenci.a1ismocertamente será mais eficiente por
~ é mais radicado. Por isso mesmo, a discussão
devírtudes internas de ambos os regimes, toma
dos em si mesmos, tende a descambar para uma
disputa acadêmica e estéril, pois ambos têm ine
~eis virtudes contrapostas a inegáveis fracass
50S. O que intere~9 e é mais útil é relacionar
as condições internas do regime com as condi
ções externas do contexto social histórico. E nesta
relação entre nós parece-me que ganha o presi
dencialismo. Porque a sua virtude interna de
maior estabilidade, energia e eficácia do Poder
Executivo atende melhor e poderá mesmo sobre
por-se às condições externas de instabilidade eco
nômico-social inerentes a um país de desenvol
vimento atribulado, como é o Brasil. E não se
confunda, por favor, energia, estabilidade, eficácia
do Executivo presidencial com autoritarismo e
permanência de uma ditadura. Por favor, não se
confunda presidencialismo com ditadura. O Brasil
tem permanecido muitas vezes e muito tempo
não no presidencialismo, mas na ditadura disfar
çada de! presidencialismo, apenas usando o dita
dor a roupagem e o título de Presidente da Repú
blica. Essa experiência da ditadura travestida de
presidenciaiismo não serve historicamente para
condenar o presidencialismo. Não se podem bus
car aí argumentos, porque aí não se teve o presí
denciali:smo, se teve a ditadura travestida, disfar
çada. E diga-se de passagem que o autoritarismo
pode inc:lusive também travestir-se e disfarçar-se

no próprio parlamentarismo, e não são raros os
casos históricos em que o chefe de Estado no
parlamentarismo sufoca autocraticamente o che
fe de governo, o próprio Primeiro-Ministro e o
próprio Parlamento.

Srs. Constituintes, no presente momento hístó
rico brasileiro outro argumento se coloca contra
o presidencialismo, dizendo-se que somente o
parlamentarismo teria o condão mágico de resta
belecer o prestigio do Poder Legislativo, o pres
tígio desta Casa. Não é verdade. Para reforçar
este Poder Legislativo basta acabar com os des
vios constitucionais que o autoritarismo tem im
posto ao presidencialismo no Brasil através dos
tempos. Não são necessários experimentos parla
mentaristas, semiparlamentaristas, minipresiden
clalístas, com nomes artificiais e conteúdos artifi
ciais. O que temos 'de buscar nesta Constituinte
não é esse artificialismo, a engenhosidade acadê
mica, mas sim buscar o autêntico presidencia
lismo histórico, que segue a tendência histórica
brasileira e já está radicado entre nós. Temos que
limpar o presidencialismo para deixá-lo autêntico,
como ele está fincado no espírito do nosso povo,
após cem anos de República presidencialista. Não
precisa de parlamentarismo ou semiparlamenta
rísmo, basta fazer-se um presidencialismo autên
tico, limpo, como b povo o quer. Tirar para fora,
erradicar da Constituição mecanismos autoritá
rios ditatoriais, como o decurso de prazo, o decre
to-lei, a atrofia da iniciativa das leis pelos Parla
mentares, o escamoteamento das imunidades
parlamentares, a limitação e a esterilização das
comissões parlamentares de inquérito etc. Basta
colocar no nosso presidencialismo institutos que
lhe são próprios, como já foi apontado aqui e
que poderão dar prestigio ao Legislativoe restabe
lecer a lei de Montesquieu, do perfeito equilibrio
entre os três Poderes. Institutos como a homolo
gação de secretários e ministros de Estado por
este Poder Legislativo.O presidencialismo admite
isso, como Pinto Ferreira já mostrou aqui, como
existe no Arizona. Diminuir ao extremo a iniciativa
de leis por parte do Presidente da República, para
que este tenha que se valer da chamada iniciativa
indireta e, quando quiser apresentar uma lei, tenha
de conversar com este Parlamento, com o seu
partido aqui, com o Líder da Maioria aqui, com
liderança parlamentar, iniciar a lei que lhe con
vém. Isso inverterá a atual situação, dará prestigio
ao Legislativo e evitará a submissão dos Srs, De
putados e Senadores ao Sr. Presidente da Repú
blica, trará o Presidente da República para con
versar com esta Casa, porque só aqui as leis terão
iniciativa. Eu, pessoalmente, sou radicalmente
contra conceder-se ao Presidente da República
qualquer poder de iniciar lei. Se ele quiser uma
lei, terá que vir buscá-Ia aqui no Parlamento, pro
pô-Ia, iniciá-Ia, através do seu partido, do líder
do seu partido, como é no presidencialismo au
têntico, no genuíno presidencialismo. O que ocor
re hoje no Brasil é um desvio, é uma enfermidade
grave. Retirou-se praticamente a iniciativa das leis
deste Parlamento para entregá-Ia nas mãos de
um Presidente, que, assim, deixou de ser Presi
dente para se tomar um caudilho, ao pé do qual
às vezes o próprio Parlamento tem que se ajoelhar.
Mas esses são outros problemas sobre imuni
dades parlamentares e comissões parlamentares
de inquérito, eu gostaria muito de conversar com
os senhores, mas fogem ao tema do dia. Talvez

numa outra oportunidade, numa outra situação
poderemos falar sobre isso.

Cumpre-me agora terminar, Sr. Presidente, e
concluo, com base no que expus, taxativamente
dizendo: o parlamentarismo agora no Brasil é me
ra transplantação artificial, que não terá por si
só a virtude intrinseca de evitar crises, mas poderá
gerá-las por estar em desacordo com a tendência
histórica do povo brasileiro. De fato, o parlamen
tarismo não se coaduna com o princípio da Nova
República, com o anseio popular que a gerou
e a principiou, que foram as eleições presidenciais
diretas. A Nova República quis e quer, o povo
brasileiro quis e quer eleições presidenciais diretas
de um presidente republicano pleno e eficaz. A
Nova República, ao querer eleições presidenciais
diretas, quis um presidente autêntico, um presi
dencialismo genuíno, arraigado nas umas, sem
vícios, sem casuísmos, sem artificialismo nem au
toritarismo.

Srs. Constituintes, é isso que o povo quer. Va
mos dar-lhe isso. Vamos construir um presiden
cialismo na nossa História com a nossa tenaci
dade, começando por constituí-lo na nossa Cons
tituição jurídica com máxima atenção e com o
máximo cuidado. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Agradecendo a presença do Prof.Sérgio Rezende
Barros, vou convidar a assumir o lugar à Mesa
o último debatedor do dia de hoje, Prof. Cêzar
Saldanha.

Com a palavra o Prof. Cézar Saldanha.

O SR. cÉZAR SALDANHA - Sr. Presidente,
Deputado Bocayuva Cunha, Srs. Constituintes,
minhas senhoras, meus senhores, é para mim
motivo de imensa honra poder estar aqui presente
nesta manhã e, como modesto professor de Direi
to Constitucional, falando nesta condição, tecer
algumas observações sobre o tema parlamen
tarismo e presidencialismo. Quero apenas regis
trar, pois o tempo é curto, como homem do povo,
esse reconhecimento extraordinário de uma As
sembléia Nacional Constituinte que, com muita
humildade, abre suas portas para ouvir a socie
dade e, ouvindo a sociedade, poder construir a
ordem constitucional que todos queremos, e que
venha a institucionalizar, de vez-e definitivamente,
a democracia entre nós.

Fiz um esquema, um roteiro mental para tratar
o assunto. Começo com uma primeira observa
ção. Há, no País, um grande preconceito quando
se fala dos temas parlamentarismo e presiden
cialismo. Entre nós esses temas são tratados co
mo assunto meramente jurídico, como se fosse
uma questão de tecnicalidade, de tecnicismo, e
ficamos debatendo matéria praticamente desti
nada aos juristas. Ficamos nós, os juristas, a dis
cutir parlamentarismo e presidencialismo qiante
de uma perspectiva puramente institucional, for
mal. Aprópria expressão "forma de governo" para
definir parlamentarismo e presidencialismo tem
sido por nós usada, e talvez seja esse o ponto
mais frágil do assunto no Brasil, o que nos leva
a uma incompreensão. Como disse o Prof Sérgio
Resende Barros, que me antecedeu, se ficarmos
nos tecnicismos - parlamentarismo e presiden
cialismo - essa discussão será estéril, não nos
trará nenhuma vantagem. Infelizmente é essa a
discussão que tem havido no Brasil.
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Fui antecedido por grandes mestres e em ne
nhum momento ouvi as palavras: capitalismo, so
cialismo, manutenção da ordem econômica e so
cial, reforma das estruturas econômicas e sociais,
ao tratar desse tema, como se esse fosse um
assunto meramente técnico-jurídico. É esta, Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a perspectiva que,
com muita humildade, vou tentar desesperada
mente fazer mudar, porque temos na Assembléia
Nacional Constituinte, talvez, a última oportuni
dade de colocar este País no caminho correto,
em consonância com o moderno Estado social
de direito.

Passo agora à segunda meditação, que me leva
a tentar caracterizar o que é parlamentarismo e
presidencialismo, para fazer uma classificação.
Preocupa-me muito essa idéia de semiparlamen
tarismo e semipresidencialismo, formas mistas,
porque acabaríamos perdidos em um emaranha
do de classificações e subtítulos que nos fariam
perder a essência do problema.

Quando se quer classificar alguma coisa, tem
se que partir de um critério classificador. Venho,
humildemente, dizer que ainda subsiste a classifi
cação parlamentarismo e presidencialismo, se
buscarmos os seus critérios que, no meu entendi
mento, ainda estão de pé. Quais são esses crité
rios?

No presidencialismo há três Poderes: Legisla
tivo,Executivo e Judiciário. Isso na classificação
de Poder de Montesquieu, que queria destituir
o Estado de todo aspecto de decisão política,
de decisão de maiorias, de decisão da vontade
popular. Pretendia ele reduzir a política a um es
quemajurídico. Haveria um Poder Legislativoque
definiria a lei, e a lei para o liberal é algo já posto,
já definido; é uma emanação da razão, que é
deduzida pelo Poder Legislativo. O outro órgão
seria o Poder Executor das leis, sendo o Judiciário
o órgão que decide os conflitos aplicando essas
leis.

Esta a primeira carpcterística do presidencia
lismo: três órgãos definidos, não pela sua natureza
política. Um órgão da opinião nacional, um que
faz a vontade da Maioria, saído de uma eleição.
Mas há divisão em três poderes políticos de cunho
meramente formal em tomo da lei - a tentativa
liberal clássica de tentar esvaziar o conteúdo vo
luntário da política e apenas transformar esta em
leis, um conflito meramente jurídico.

A segunda caracteristica do presidencialismo
é uma separação radical entre os Poderes Execu
tivo, Legislativoe Judiciário, eleitos de forma dife
rente, usando critérios diferentes, cada um num
sistema de freios, de contrapesos, paralisando-se
reciprocamente.

No capítulo 6° do livro 11 de Montesquieu, o
grande fundador do presidencialismo está escrito:

"Quero três poderes no mesmoplano para
que le pouvoir arrête le pouvoir" - para
que o poder pare o poder, para que haja,
como conseqüência, "Ia inaction, le re
pos".

Estã escrito, com toda a clareza, no livro de
Montesquieu, o objetivo a que ele visava ao sepa
rar os três Poderes no mesmo plano de freios,
de contrapesos, que se paralisariam reciproca
mente.

Terceira característica: ausência, conseqüente
mente, de um poder árbitro, um juiz do processo

polítíco, criador e sustentador de um mínimo de
consenso nacional político, porque o objetivo de
Montesquieu era exatamente a paralisia do Poder
pela divisãoe a autoparalisação dos conflitos entre
os poderes e o relacionamento entre os mesmos.

Quarta característica: no tempo de Montes
quieu não se falava em governo. Não havia gover
no, nem administração, nem a compreensão de
que o governo tem funções sociais como a de
interferirna ordem econômica e social em relação
à ordem capitalista e liberal vigente, para modifi
cá-la, aprimorá-Ia ou até para derribá-Ia, substi
tuindo-a por outra. Não. Na época de Montes
quieu, partia-se do pressuposto de que se tem
de manter a ordem econômica, social e liberal
capitalista e, para isso, paralisar o Estado e o Go
verno, conseqüentemente, não havia o governo.

Quinta característica: no presidencialismo, Es
tado e Governo estão fundidos na mesma pessoa.
Se lermos o capítulo 6°do mesmo livro,veremos
o que diz Montesquieu sobre o Poder Executivo.
Nele há, simplesmente, os poderes de Chefe de
Estado: declarar guerra, fazer a paz, receber em
baixadores. Nada há dessa extensa, vasta e cres
cente política contemporânea dos governos.

No parlamentarismo, em primeiro lugar, há, no
mínimo, quatro poderes, para não dizer cinco.
Primeiro, o Parlamento, que é legislativo sim, mas
é também o órgão que define qual é a maioria
partidária ideológica que ganhou a eleição e que
vai comandar as linhas básicas de um governo.

Segundo: o Governo, órgão colegiado, que ne
cessariamente tem de contar com a maioria da
opinião partidário-ideológica que venceu as elei
ções, sob pena de não ser um governo demo
crático.

Vou recapitular. Há quatro poderes, no mínimo,
dizia eu: o Judiciário, o Parlamento, o Governo
e o Chefe de Estado. Poderíamos até acrescentar
um quinto: a Administração - neutra, técnica,
apartidária e profissional. Então, há quatro pode
res ou, se quisermos, até cinco.

Segunda característica: o Chefe de Estado é
um árbitro do processo político. Ele não é ínfuno,
não é nulo, como se disse aqui esta manhã. O
poder do Chefe de Estado é o mais superior de
todos os poderes, pois ele, dentro da divergência
ideológica que nos separa, é capaz de ser o sím
bolo da Pátria, como o são o Hino Nacional e
a Bandeira, e de unir nós todos acima das diver
gências. É uma função fundamental nos Estados
ideologicamente pluralistas. Não é necessário nos
Estados rnonístas, do ponto de vista ideológico,
de que os Estados Unidos são exemplo.

Presença do Chefe de Estado.
Aterceira característica, portanto, é a separação

entre o Chefe de Estado e o Chefe de Governo,
como órgãos distintos. Em quarto lugar está a
responsabilidade constante do Govemo diante do
Parlamento.

Feita a análise das quatro características, eu
diria que esse é o modelo, usando certa lingua
gem weberiana - ideal típico do parlamentaris
mo e do presidencialismo.

Assim encerro a segunda parte. Fiz uma obser
vação inicialsobre a pobreza sociológica e econô
mica dos debates entre nós, desse assunto; e nes
sesegundo ponto fizuma distinção dando a busca
de caracteristicas de modelos típicos de parla
mentarismo e presidencialismo. Terceiro, agora
vou fazer a encarnação desses modelos típicos

na realidade econômica e social, que falece a
nós no Brasil. Srs, Constituintes, o presidencia
lismo nada mais é do que usar os arranjos institu
cionais inventados por Montesquieu, a partir da
experiência britãnica, difundidos por Blackston e
lido pelos americanos em Blackston, e vertidos
na Constituição de 1787; nada mais é do que
o conjunto dos arranjos institucionais que vertem
o Estado liberal clássico. Quais são as caracte
risticas do Estado liberal clássico? É o Estado
que não intervem na economia, que quer ser Esta
do paralitico; segundo, é o Estado em que as
funções de governo são mínimas e se diz que
o governo não deve intervir; terceiro, vejam só
os dois aspectos ideológicos: o Estado liberalclás
sico quer o Estado mínimo ou Estado nenhum.
Para quê? Para manter o quadro da ordem econô
mica e social, onde sabemos que há desigual
dade, há luta de classes e o dominio e a hege
monia das classes mais fortes. Pois bem, em fun
ção disso o Estado liberal clássico - quarta ca
racterística - nasceu com o voto censitário. O
Estado liberal clássico não dava o voto para todo
mundo; o voto era censitário, era só dos proprie
tários. Por quê? Porque - quinta característica
- não se podia permitir o partido politico, o par
tido politico traria maiorias, traria uma fragmen
tação dentro da sociedade, últimas duas caracte
e tivéssemos o voto universal com as massas
votando, com os menos favorecidos votando,
com o nascimento de partidos socialistas, comu
nistas participando do processo político, o que
ocorreria? A mesma pessoa que é Chefe de Go
verno e Chefe de Estado só traria uma crise inven
cível para o regime. Por quê? Porque o chefe
de Estado ou é um elo de união de todos os
brasileiros, da Pátria, ou a Pátria pode submergir
nos conflitos e o chefe de Governo é necessa
riamente o representante do partido majoritário
que ganhou as eleições. Se fundirmos as duas
funções, aquele partido que for contra o chefe
de Governo, mesmo sem eu querer, estará sendo
contra o chefe de Estado, aquele que é o símbolo
da Pátria e que tem como função, não a ínfuna,
como foi-nos dito aqui, mas a função fundamentai
de ser último árbitro do processo político e o
grande guardião da preservação das instituições
democráticas e das regras do jogo democrático;
regras que não são nem do partido A, nem do
partido B, nem do partido C. As regras do jogo
são de todos ou são aceitas por todos, ou não
são regras democráticas, assim como os valores
mínimos da democracia, como direitos funda
mentais da pessoa humana, das quais o chefe
de Estado também é o guardião. Porque, esses
direitos ou não são de todos, inclusive das mino
rias, e, a partir das minorias, ou não são democrá
ticas, ou não são da pessoa humana. Então, eu
diria que o sistema presidencial de governo nada
mais é do que o arranjo institucional do Estado
liberal clássico, o Estado que não intervem na
economia - recapitulando - o Estado em que
as funções de Governo são mínimas; o Estado
em que o voto era censitãrio; só os ricos votavam,
conseqüentemente, não havia partidos. E quando
foram surgindo os partidos, eles eram meramente
fisiológicos. E - quarto lugar - se só votavam
os ricos, e, se não havia partidos de esquerda,
comunistas e socialistas, o que acontecia? Não
havendo partidos de esquerda, todos os que fa
zem política concordam com a ordem econômica
social vigente. Ninguém é contra o modelo econõ-
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mico que o Governo quer manter. E porque nin
guém é contra o modelo econômico que o Gover
no quer manter, esse governo pode ser o Estado,
esse Governo pode ser o comandante das Forças
Armadas. Enfim, portanto o presidencialismo su
põe um consenso econômico e social em tomo
da excelênciada ordem liberal econômica e capi
talista. E, para concluir, há a sexta característica
do Estado Liberal clássico. Não há oposição no
Estado liberal clássico, não há partido político,
sóparticipam os que têm algo a perder. Ninguém
é contra o governo. O que quer o presidencialismo
típico do Estado liberal clássico? Ele quer paralisar
o poder do Estado e o poder do Governo, ele
quer o reino da iniciativa privada sem limites, o
reino da sociedade autônoma sem limites. É isso
que o presidencialismo veio assegurar e isso,
meus amigos, me leva a ver uma impropriedade
monstruosa que se costuma dizer:que o presiden
cialismo quer o Governo eficiente, a eficácia do
Governo. Vamos ler Os Federalistas, os papéis
federalistas; vamos reler o art. 10 de Madson
quando justifica nos Estados Unidos a Federação
e o pai, o presidencialismo, ele diz o seguinte
- pere estarrecimento nosso, os do século XX
-: "No Estado temos os pobres e temos os ricos.
Os ricos são minoria sempre; os pobres são a
maioria. Nós temos que ter a Federação, de um
lado, porque com uma Federação forte, com Es
tados muito independentes, os pobres nunca po
derão se unir em um partido para, unidos em
um partido, serem governo e para, sendo governo,
ajudarem a mudar uma ordem econômica que
favoreça os credores e que favoreça os proprie
tários". Está escrito. E temos que adotar o presi
dencialismo porque ele trará uma detenção do
Governo e do Parlamento; cada poder paralisa
o outro. E vejam como Montesquieu foi maquia
vélico nesse sentido. Ele pegou a lei, que é o
instrumento fundamental de um Estado liberal,
e dividiu em três: um faz, o outro executa e o
outro julga. Para quê? Para que minorias entrin
cheiradas em qualquer desses poderes possam
deter a executação de governos eficientes. Agora
isso que estou dizendo aqui não é o Cezar Salda
nha que fala; foi o trabalho da minha tese de
doutorado. 1550 que estou fazendo é o que todo
autor norte-americano de hoje diz. Os autores
americanos de hoje, quando falam no tempo pre
sidencial americano, dizem isso: é um sistema
que impede governos eficientes, governos efica
zes, governos de maioria. Nos Estados Unidos
os presidentes que têm o apoio da opinião públí
ca, os presidentes que vencem são 05 presidentes
conservadores. Presidentes reformistas, nos Esta
dos Unidos, não têm vez, ou morrem, ou outras
coisas acontecem, ou são bloqueados. É um sis
tema próprio para um presidente que se limite
a ser embaixador, um ministro das relações exte
riores e eleito diretamente. É o Estado liberal clás
sico, cujo perfil acabei de traçar. E mostrei como
esse modelo presidencialista se veste nesse Esta
do liberal clássico. O mundo mudou, menos nos
Estados Unidos. O mundo mudou. Veio o voto
universal, que na Europa foi pedido pelos socía
listas, pelos comunistas; surgiram partidos socia
listas fortes na Alemanha de 1914 e 1918. O maior
partido nas vésperas da Primeira Guerra, o mairo
partido na Alemanha já era o partido socialista,
partido que contestava a ordem econômica vigen
te. O Estado, conseqüentemente, começou a ser
intet.:Y.enc:ionista. Precisava-se de governos eficien-

tes, com medidas eficazes, com políticas e que
os deputados vestissem a camiseta dessa política.
Mais ainda como tínhamos socialistas e comu
nistas fazendo política, era indispensável que es
ses socialistas e corminístas viessem a compor
com os partidos liberais e conservadores o quadro
da política. É preciso um Estado ocidental, do
voto universal, dos partidos ideológicos, do gover
no com funções amplas e crescentes, do Estado
intervencionista, do Estado em que não há mais
consenso em tomo da ordem econômica e social
capitalista, porque grande parte do eleitorado vota
pelo comunismo. E indispensável que essa diver
gência ideológica conviva na mesma casa, con
viva no mesmo parlamento; é indispensável, por
tanto, que aqueles dissidentes ideológicos, que
são contra o governo, não passem a ser contra
a Pátria, contra o Estado e contra as Forças Arma
das. O que se teve então? O parlamentarismo
foiuma invenção racionalista do séculoxx. Quero
deixar bem claro isto. Os ingleses começaram
a inventar o parlamentarismo no século XIX. Não
se pode falar em parlamentarismo antes da Lei
de Reforma Eleitoral de 1731-32 na Inglaterra.
E lá ele nasceu, dentro da experiência inglesa,
como uma forma para evitar a Revolução france
sa, para administrar os conflitos que naquela épo
des e os homens da nobreza do campo. Na Fran
ça houve uma grande confrontação; na Inglaterra
foiuma transição pela negociação de uma separa
ção do Rei e do Governo; do Estado e do governo,
governo que é da maioria. Começou por aí. Mas
o parlamentarismo que conhecemos é - outra
frase que não foi dita anteriormente por nós 
a vestimenta da democracia pelos partidos, que
tanto nós queremos. Ela supõe, requer e exige
o processo parlamentar de governo. Pois bem.
Foi sentindo esta tremenda habilidade da separa
ção do Estado e do Governo, e ao mesmo tempo
em que o Estado se separou do Governo, Sr.
Presidente, o Governo se separou da Adminis
tração, que é uma coisa muito importante. O juiz
tem que ser imparcial. Ele aplica contenciosa
mente a lei. Mas um Secretário, por exemplo, da
Receita Federal, que aplica a lei espontaneamen
te, também tem que ser imparcial. Ele não pode
aplicar a lei em função de critérios políticos. Con
seqüentemente, não é só o Poder Judiciário que
tem que ser imparcial. A administração tem que
ser imparcial, pois, no momento em que lá o
Estado se separou do Governo, o Rei Jorge 111,
quando abriu o Governo ao Primeiro-Ministro de
um modo formal, declarado e assumido, disse:
Entrego o Governo para vocês, mas não entrego
a Administração. A Administração tem que ser
neutra, portanto acima, fora da política.E eu conti
nuo sendo chefe de Estado, o chefe primeiro da
Administração. Pois bem. O que vai acontecer
com o parlamentarismo? O parlamentarismo vai
ser uma descoberta racionalista, uma criação ra
cionalista de um Max Weber como disse muito
bem o nosso Pinto Ferreira, de um Kelsen, de
um Prêuss, de um Posada naquele tão extraor
dinário movimento da racionalização do poder,
que tinha diante de si um problema concreto:
como conciliar um Estado burguês de direito com
as garantias liberais formais, com o socialismo
dos partidos, com os partidos comunistas, com
o intervencionismo, com a invasão das massas
no processo pqIítico? Este foi o problema. E eles
descobriram a forma de evitar que as massas
obreiras, que os socialistas e comunistas, sendo

maioria um dia, pudessem destruir o Estado libe
rai burguês de direito. Era preciso recebê-los den
tro do sistema político. Claro que mudou a demo
cracia ao recebê-los e mudaram também os so
cialismos quando compareceram para o proces
so Mudou a democracia por quê? Porque rom
peu-se com a visão liberal clássica do montes
quienlsmo, da rígida separação de Poderes e da
entrega do Estado e do Governo ao mesmo ór
gão. Separou-se. Chefe de Estado não faz política
partidária. Chefe de Estado é o grande magistrado
do País. É a primeira autoridade. Quem,governa
é o Governo. E quem é o Governo? E o líder
do partido de massa, do partido majoritário, são
os líderes que ganharam a eleição. O governo
com a Maioria parlamentar. Isso é essencial Não
quero entrar em detalhes do dia-a-dia hoje da
nossa política. Sabemos que é um grande drama
hoje do Brasil encontrar ministros. Na verdade,
é fazer com que os Deputados que são maioria
se sintam governo. Uma das grandes necessi
dades deste País é que os Deputados que são
maioria se identifiquem com o Governo. Sabemos
como isto está no fundo ligado à idéia da própria
democracia. E é isto que temos que perseguir.
E isto é alcançado transformando o Presidente
num árbitro; não num poder ínhmo, mas num
poder de arbitragem, de suprema inspeção do
jogo político, como ele é lá em Portugal e na
França. Transformando-o assim, estaremos, afi
nal, introduzindo o parlamentarismo. É: um mal
o nome. Os dois nomes são péssimos. Teríamos
que dividi-losmais ou menos assim: democracia
pelos partidos versus democracia sem partidos
ou com partidos meramente fisiológicos. O que
eu quis dizer até aqui? Que o parlamentarismo
foi uma imposição do Estado social contempo
râneo capaz de permitir que partidos socialistas
e comunistas possam ser governo. E, sendo go
verno, como um Estado, não estão vinculados
ao Primeiro-Ministro? Esses socialistas e comu
nistas, ao assumirem o governo, evidentemente
aceitam as regras do jogo. Foi a mudança que
houve com 05 partidos socialistas e há hoje até
com os partidos comunistas europeus. Eles pas
sam a aceitar a regra do jogo democrático. Pas
sam a aceitar o chefe de Estado, que não repre
senta um partido, mas um ponto minimo de con
senso. No Estado social contemporâneo não há
mais um consenso em tomo da excelência do
capitalismo, da ordem econômica e social. Há
uma guerra ideológica, esquerda e direita veladas.
Há no Brasil, há no mundo ocidental, fora dos
Estados Unidos. O que é o parlamentarismo nis
so? Dentro de uma sociedade ideologicamente
dividida, em que não há consenso em tomo da
ordem econômica e social, meus Deputados,
meus Constituintes, minhas senhoras e meus se
nhores, temos que criar, acima do plano econô
mico e social que nos divide, um ponto comum
de unidade, pelo menos para garantir a transcen
dência das regras do jogo democrático, e para
garantir certos valores fundamentais mínimos que
todos devem aceitar e aceitam num regime de
mocrático, que são os direitos fundamentais da
pessoa humana Esses são os pontos que todos
podemos aceitar. São valores fundamentais míni
mos ligados ao direito da pessoa. São as regras
do jogo democrático. É para isso que estamos
aqui fazendo uma Constituição. Não a Consti
tuição da esquerda, nem a da direita, nem a dos
conservadores, nem a dos liberais, nem a dos
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socialistas, nem a dos comunistas, mas a Consti
tuição de todos os brasileiros, a Constituição na
cional, que vai criar as regras do jogo e os valores
mfnimos que vão permitir o convívio disciplinado
das divergências ic;leológicas. Quero fazer algu
mas observações finais. Uma é que todo esse
meu pensamento deve muito a uma pessoa, em
bora ela não saiba. Fico até emocionado de tê-lo
aqui presente. É o emérito Prof. Miguel Reale.
Miguel Reale sempre viu no fenômeno cultural
um tridimensionalismo. Fato cultural não é só
norma. Fenômeno cultural não é só norma; é
fato, é valor e é norma. Pois bem. Nós aqui, na
questão do parlamentarismo e presidencialismo,
ficamos discutindo apenas a normatividade da
realidade, os sistemas de governo. Precisamos
ampliar esta análise. E aqui eu diria: parlamen
tarismo e presidencialismo têm uma visão tridi
mensional. Há aspectos institucionais que os defi
nem bem. Mas, mais importante que tudo, há
uma realidade de fato. Parlamentarismo é a de
mocracia pelos partidos, onde existe o voto uni
versal e se vota também em partidos socialistas
e comunistas, onde há o dissenso ideológico; é
a realidade da política ideológica. O presidencia
Usmoé a realidade da política fisiológicae cliente
lística.E, do ponto de vista de valores o presiden
cialismo ainda está preso àquela idéia de que
italismo são termos indissociáveis. E o parlamen
tarismo, na sua generosidade ideológica, neutra
lizouo valor ideológico da democracia para dizer:
a democracia é um conjunto de regras e princí
pios que se colocam acima das divergências ideo
lógicas.

Tentando concluir eu diria, Sr. Presidente, abu
sando da sua paciência e da paciência dos que
me ouvem, que é de agora que podemos tentar
verificaresta qüestão das formas mistas. É dentro
deste back graund, desta projeção de dois mo
delos típicos, num contexto encarnado econô
mico e social onde esses dois tipos nasceram,
vicejaram e vivem,que devemos olhar os sistemas
mistos. Os sistemas mistos, na verdade, Srs.
Constituintes, nada mais tratam do que da exten
são dos poderes do Chefe de Estado. Há países,
como a França, em que o Chefe de Estado tem
mais poderes; como em Portugal, onde o Chefe
de Estado tem mais poderes. Há países, como
a Inglaterra e o Japão, em que o Chefe de Estado
parece que tem menos poderes, parece que influi
e atua menos no processo político. Há sistemas
em que o Chefe de Governo tem tais atribuições.
Há outros em que o Chefe de Governo tem outras
atribuições. Sãodetalhes, essas formas mistas são
detalhes da extensão dos poderes. Já diziao velho
Pimenta Bueno, na sua "Análise da Constituição
do Império", que é preciso distingüir o governo
do Estado. É ponto pacífico, diziaele. O que pode
mos discutir, diz o grande mestre paulista, é a
extensão dos poderes de um Chefe de Estado
e a extensão dos poderes de um Chefe de Gover
no. E como é que as coisas, na prãtíca, se colo
cam? Folgo em ver que estão chamando de semi
presidencialismo e semiparlamentarismo - e as
sim está no Projeto Arinos - um modo de orga
nizar o funcionamento do poder, onde o Chefe
de Estado tem poderes visiveis. Gostaria de ver
em nosso Chefe de Estado um verdadeiro poder
de árbitro, um verdadeiro poder moderador, co
mo assim foi o poder de D. Pedro 11, como na
visão de Preuss de Kelsn, como foi um Chefe

de Estado da República de Weimar. A república
de Weimar, de 11 de agosto de 1919, definiu
o verdadeiro parlamentarismo, criando-se o Chefe
de Estado eleito pelo povo. Ottmar Buhler em
seu livro"La ConstituciónAlmeanã". Constituição
da Alemanha - diz o seguinte: ..... nós estamos
aqui imitando, seguindo os passos da Constitui
ção do Império do Brasil de 1824". Como não
queremos a monarquia e queremos um Chefe
de Estado armado de autoridade moral, de moral
política, de legitimidade política, nós o fazemos
eletivo. Agora, o fato de ser eletivo não significa
que ele seja partidário. Trata-se de um pequeno
equívoco que há em França e que será superado
muito em breve. Ocorre que o fundador das deci
sões de 58 era um homem político de idéias defi
nidas, claras, um grande líder mas o Presidente
de França se elege por critérios partidários, mas
o cargo é suprapartidário e arbitral. E eu não fui
profeta quando disse - e o Sérgio teve oportu
nidade de me ouvir quando fIZ essa afirmação,
na Faculdade de Direito - que no dia em que
os conservadores ganhassem a eleição de um
Presidente socialista, e vice-versa, veríamos esse
Chefe de Governo, governar e o Chefe de Estado
se ou se ssimetire démettre - submeter-se ou
demitir-se. O futuro do Estado francês, não tenho
dúvidas, assim o disseram Prelot e tantos outros,
é, evidentemente, um Estado parlamentarista, em
que o Chefe de Estado não precisa intervir. É
claro que os países não evoluem do regime de
Assembléia, que é outra coisa, em que a assem
bléia não é dissoMda, sem regime de assembléia,
os regimes não evoluem do regime anárquico
de Assembléia para uma regime de democracia
pelos partidos. Toda evolução foi no sentido de
sistemas presidenciais para sistemas parlamen
taristas.

Aquele aprimoramento pelo qual o Sérgio com
tanta ênfase clamou, que o sistema representativo
no Brasilprecisa, é justamente o de fazer do Chefe
de Estado do Brasil um grande árbitro do pro
cesso político e entregar o govemo para a maioria
que ganhou a eleição, para que eles governem
o País até o finalde seu mandato. Muitoobrigado.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - A
Mesa agradece a veemente e viril exposição do
Prof. César Sildanha, com sua juventude, e tem
o prazer de convidar para a Mesa o nosso Relator,
Constituinte José Jorge iniciará a nossa interven
ção propriamente dita nos debates de hoje. Com
a palavra o nosso Relator,ConstituinteJosé Jorge.

O SR. CONsmUlNTE JOSÉ JORGE - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, em primeiro lugar
cabe-me agradecer aos quatro brilhantes profes
sores que aqui trouxeram suas idéias, sua colabo
ração de forma extensiva à elaboração de nossa
nova Constituição. Achamos também que deve
mos aproveitar esta sessão para ouvir, o maior
tempo possível, os professores aqui presentes,
porque eles irão embora e nós continuaremos
aqui presentes.

Gostaria apenas de verificarnesses debates um
ponto se acima toda discussão. Existem os mode
los teóricos, que foram desenvoMdos ao longo
do tempo, nas universidades, na própria expe
riência, é cada um desses professores colocou
muito bem suas idéias a partir desse modelo.
No entanto, cómo verificamos, '15!"'modelos de
certa forma são neutros, eles se baseiam em de-

terminados pressupostos. Então, por boas teorias
muitas vezes se acha melhor um modelo e, outras
vezes, se acha melhor outro modelo. Concluímos
que todos os modelos aparentemente são bons,
e cabe a nós, como Constituintes eleitos, verificar,
de todas essas soluções, quais são as melhores
para nosso País. Acho que aí está: tirarmos da
sabedoria desses professores as idéias que me
lhor se adaptam à realidade de nosso povo, ou
à realidade eleitoral partidária de nosso País.

Dos debates já realizados nesta Subcomissão,
com os'própríos Parlamentares e, agora, com os
professores que nos honraram com sua presença,
verificamos dois fatos fundamentais, praticamen
te um ponto de conseno, inclusive na reunião
que fizemós com a Subcomissão que trata do
Poder Executivo, em relação a esse problema:
em primeiro lugar, trata-se da eleição direta para
Presidente da República. Este é um ponto para
o qual o Brasil inteiro foi mobilizado, inclusive
nós, políticos,e hoje representa para o nosso povo
uma conquista da qual não aceitaria abrir mão.
Então, qualquer modelo nosso partiria também
desse pressuposto. E o segundo é a não-disso
lução do Congresso. O Congresso ainda não é
um poder estabilizado, não é um poder estável
e, na verdade, a sua dissolução poderia fazer con
sequências ainda não avaliadas para a democra
cia e para o próprio futuro institucional do Pais.
Então, acho que é nesse ponto, e talvezem outros,
que vão-se formando os consensos, que nós, na
Subcomissão, temos de extrair uma solução na
cional, uma solução que não terá o nome de
parlamentarismo, não terá o nome de presiden
cialismo, ou, talvez, não tenha nome, mas que
certamente será uma solução com a qual podere
mos dar estabilidade ao nosso País, ao modelo
institucional. Creio que uma das coisas que mais
precisamos é a estabilidade institucional e, em
segundo lugar, dar eficiênciaao govemo para per
mitir que os problemas sociais do País sejam re
solvidos. Então, aí está o nosso desafio, e agrade
cemos aos professores, as luzes que nos trouxe
ram para esclarecer ainda melhor as alternativas
que temos. Gostaria, então, de passar a palavra
ao Presidente para que S. Ex> dê oportunidade
aos demais companheiros de questionarem os
debatedores. Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
primeiro Constituinte inscrito é o nosso Colega
Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, quase diria que a minha intervenção
fica prejudicada, depois de ouvir as palavras do
Prof, Cezar Saldanha. Quero, em primeiro lugar,
assinar embaixo, com muito entusiasmo, o pro
nunciamento de S. Ex' Ele disse tudo que gosta
riamos de dizer, e o disse de forma que o que
quer que seja dito depois parecerá menor, pare
cerá uma réplica de segunda categoria do seu
extraordinário, lúcido, extremamente esclarece
dor discurso. Eu já o havia lido em anais de outros
simpósios e debates, mas, creio, nunca de forma
tão lúcida, tão profunda, chegando realmente à
essência, ao âmago de cada uma das questões.

Devemos inclusive ser gratos ao Prof. Sérgio
Rezende, porque deu a provocação necessária
para o disparar dessa metralhadora de inteligên
cia, de cultura e de lucidez que foi o pronuncia
mento do Dr. Saldanha.
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Mas, para não deixar passar a oportunidade
de buscar esclarecimentos com a presença de
mestres tão ilustres, quero, ainda que correndo
esse risco, formular uma questão e a faço aos
Profs.Miguel Reale e CezarSaldanha: ela se refere
ao trânsito do regime atual para o parlamenta
rismo. Não tenho dúvidas de que vamos em
preender esta transição, agora e preocupam-me
algumas questões sobre o trânsito, o itinerário;
não discuto formas mistas - concordo com o
Prof. Saldanha. Elas são maneiras de atenuar as
excelências e, às vezes, eliminam as essencia
lidades.do que se quer e nos fazem correr o risco
de inviabilizar as experiências e as mudanças por
que retiramos o ingrediente essencial na busca
do que aparentemente, por receios ou por pru
dência aconselhassem- nos certas formas mistas.
Mas acredito no gradualismo, na necessidade do
trânsito entre uma e outra realidades.

Quero começar por uma colocação do Prof.
MiguelReale, que é um dos pontos que me preo
cupam muito. Ele propõe que no momento inicial
desse J;Jradualismo tenhamos um parlamentaris
mo - simplificando as coisas - sem a disso
lução do parlamento. Embora nos pareça muito
sensata a proposta, indago ao professor se et reti
rada de> componente "dissolução" não representa
a retirada de um ingrediente essencial da concep
ção do sistema parlamentarista, que é a contra
partida da responsabilidade dos parlamentares e
a permanente colocação da opinião pública como
mediador final. Como vê o professor o fato de
pratícarmos um parlamentarismo capenga, diga
mos assim, sem o mecanismo da dissolução?
Isto não exacerbaria a disposição dos parlamen
tares de substituir gabinetes, porque não estão
eles, em contrapartida, sujeitos à dissolução? As
formas sucedâneas de consulta plesbicitária para
ver quem permanece, o parlamento ou o gabi
nete, satisfazem a sua preocupação?

Dirigo estas indagações ao Prof. Reale e ao
Prof.Saldanha.

O SR PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Prof. Reale.

o SR. MIGUEL REALE - Srs. Constituintes,
em primeiro lugar desejo fazer uma observação,
porquanto foi feita a aflrmação de que as nossas
colocações, tanto a minha como a de Pinto Fer
reira, teríarn sido puramente jurídicas ou juridi
cistas, quando na realidade os aspectos econômi
co-soeíaís foram dados como pressupostos de
colocações jurídicas. O tempo não permitia tecer
considerações sobre aspectos econômico
sociais. De outro lado, presidencialismo e parla
mentarismo, a meu ver, não estão vinculados as
sim tão essencialmente a infra-estruturas econô
micas e sociais. Vemos os Estados Unidos da
Amêríca com um desenvolvimento econômico
extraordinário,através de um regime presidencial,
e vemos o Japão, com um regime parlamentar,
com desenvolvimento econômico paralelo, abs
tração feita à diferença de regime de poder. O
problema está mais vinculado a uma série de
outros fatores que são de natureza cultural. Isto
me leva a responder a primeira pergunta formu
lada peito ilustre Constituinte.

As formas mistas - não pensem os senhores
que se trata de construções cerebrinas - são
o resultado da experiência parlamentar ou presi
dencial ao longo do nosso tempo. O semipresi-

dencialismo ou o semiparlamentarismo não sur
giram em uma escrivaninha; não são obras cere
brinas. São, ao contrário, a expressão de conver
gências, quando se afirma que nos nossos dias
o parlamentarismo cada vez mais se presiden
cializae o presidencialismo cada vez mais se par
lamentariza. De maneira que as formas mistas
são realidades à vista.É o motivo pelo qual temos
formas mistas em Portugal, na França, em outros
países. Não são, portanto, abstrações. São realida
des concretas que envolvem situações de fato,
aspectos valorativos e normativos também. De
maneira que não estamos aqui absolutamente
olhando apenas o aspecto normativo, porque a
norma é um elemento conclusivo de pressupos
tos facto-axiológicos prévios. De forma que não
havia necessidade de estar colocando aquilo que
era um mero pressuposto.

Entendo - e estou de acordo com o Consti
tuinte - que, em matéria de passagem de um
regime de poder para outro, não vamos poder
nesta Assembléia Constituinte dar uma solução
definitiva. Estabeleceremos uma solução que será
um ponto de partida para uma experiência. A de
mocracia é acima de tudo uma experiência. O
importante é que mudemos um pouco a nossa
mentalidade, que é demasiada cartorária. Quere
mos uma Constituição plástica, que possa ser
alterada pelos usos e costumes constitucionais
e não pela necessidade de a toda hora fazeremen
da constitucional. Fala-se muito na enxuta Consti
tuição norte-americana, mas é grande equivoco.
A enxuta Constituição norte-americana está com
pletada por uma série enorme de leis, as quais
são tratadas como se fossem paraconstitucionais
nos Estados Unidos, como, por exemplo, a obri
gatoriedade da aprovação pelo Senado do Secre
tário de Estado. O Secretário de Estado é apro
vado pelo Senado. Não há norma constitucional
alguma que estabeleça isto e, no entanto, é uma
práxis legislativa, uma práxis constitucional. Quer
dizer, o mal do nosso presidencialismo foi ser
cartorário,ou seja, eminentemente apegado à car
ta, à expressão puramente literária. Afastando o
fato mesmo de ter proibido que o Ceará ou o
Rio Grande do Sul tivesse seus Secretários apro
vados pelas Assembléias Legislativas é uma de
monstração disto. Queremos um regime subordi
nado a um modelo único. Estabeleceu-se no Bra
sil um princípio oculto que se chama o princípio
de simetria. Então eixge-se um modelo único des
de a União até os Estados, obrigatoriamente. E
o Supremo Tribunal Federal, diga-se a verdade,
tem falhado muito na sua função constitucional.
Ele não a tem exercido. Tem atuado apenas e
tão-somente como uma Corte de cassação, no
plano puramente jurídico. De maneira que é pre
ciso mudar toda a estrutura. Quando apresento
uma forma de semiparlamentarismo, estou
olhando o problema na sua totalidade, estou
olhando a mudança no Poder Judiciário, no Su
premo Tribunal ou numa corte constitucional que
venha exercer a sua força, a sua expressão através
dos poderes implícitos. Inegavelmente vamos
marchando gradualisticamente. A minha propos
ta, que é também de MiguelReale, meu filho
não pude ler, nem quis abusar da paciência dos
senhores, todo o articulado que fizemos, mas pe
ço ao Sr. Presidente que o faça constar como
parte integrante da exposição, porque é um docu
mento SÓ, a exposição de motivos e o articulado

-, demonstra que marchamos para uma solução
em que levamos em conta esses dois pontos que
o Relator Constituinte, José Jorge, assinalou. Pa
rece que isto é consenso nacional. Primeiro, elei
ção direta do Presidente da República, em dois
turnos. Não tratei dos dois turnos porque consi
dero esta matéria pacífica. Em segundo lugar,
a não dissolução do Congresso, porque a sua
dissolução, no Brasil,iriaredundar num momento
de força do Presidente da República. Segundo
disse muito bem Pinto Ferreira, que, no fundo,
aceitou a tese semipresidencialista, o grande pro
blema é o de se estabelecer um sistema de con
tenções do presidencialismo atual, porque é ex
cessivamente onipotente. Se o sistema é este, de
vemos, em primeiro lugar, estabelecer um primei
ro passo. É nesse sentido que apresento a criação
de um mediador entre o Executivo e o Legislativo
- o Primeiro-Ministro. Ele participará de forma
direta do processo legislativo, que é, afinalde con
tas, o aspecto concreto da administração. E inútil
querer dizer qua a lei é uma abstração. A lei não
é abstração. Quando faço um projeto de lei,estou
partindo de uma situação fática e de uma conside
ração fundamental de aspecto de desejos, de aspi
rações a serem realizadas. De maneira que inseri
um elemento de conexão. O atual regime é abstra
to. O Presidente está de um lado, o Congresso
está de outro. De vez em quando o Presidente
da República se lembra do Congresso quando
precisa de uma lei.Masnão se trata disso. Trata-se
de estabelecer uma correlação permanente entre
ambos, e este é o motivo pelo qual sugerimos
a figura de um primeiro-ministro, e não importa
que ele seja Chefe de Estado ou não. Com o
andar dasd coisas, ele terá ou não essa configu
ração, conforme a experiência determinar. Sou
muito pela experiência e pouco pelos modelos
cerrados. Uma das minhas teorias jurídicas é a
dos modelos jurídicos fechados e modelos jurídi
cos abertos. Sou pelos modelos jurídicos abertos.
Não faremos uma Constituição com modelos jurí
dicos fechados, porque não estamos aqui para
pré-moldar a sociedade brasileira, mas para esta
belecer os parâmetros em razão dos quais e den
tro dos quais a sociedade vai realizar a sua vida
e o seu destino, sem o que a democracia estaria
Constituição. É esse o espírito com o qual elabo

rei essa proposta, justamente com o Prof.Miguel
Reale Filho,ou seja, que ela seja elaborada como
um ponto de partida, não como um ponto de
chegada; ela é o inicio de uma experiência. Não
me preocupo muito com o nome: presidencia
lismo ou parlamentarismo. Considero a forma de
Governo um problema acessório no contexto da
problemática do Estado, porque esta forma de
Governo depende, inegavelmente, de uma série
de outros fatores que são mutáveis no tempo
e no espaço. Nas contingências atuais, com a
falta de uma administração federal estável, que
assegure uma continuidade, não podemos pensar
em um parlamentarismo. O que acontece na Itá
lia,quando se depara com uma crise como esta?
Vivi o problema da Itália pessoalmente: o povo
não fica aflito com a ausência do Primeiro-Mi
nistro porque sabe que a administração continua:
a administração, como estrutura burocrática, tem
uma experiência e continua a preservar os valores
fundamentais da vida pública. Não há afliçãoalgu
ma ou orgasmo, contrariamente ao nosso regime
parlamentar em que, lembro-me, quando caiu o
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Ministro, 05 interlocutores falavam como se o País
tivesse em crise. Realmente, lamento por ter usa
doum pouco mais de tempo agora, mas fuibreve
anteriormente e deixei de explicar alguns pontos
fundamentais do meu pensamento.

oSR.PRESIDENTE (BocayuvaCunha) - Mui
to obrigado, Professor. Antes de conceder a pala
vra ao Prof. Cézar Saldanha, gostaria de saber
se o Plenário estaria de acordo em conceder um
tempo de cinco minutos, não só aos Constituintes,
como também aos debatedores.

O SR.CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA- Pen
so que 05 Constituintes deveriam ter menos tem
po.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - En
tão 05 Constituintes limitar-se-ão a três minutos,
e os debatedores, a cinco. Permito-me também
usar essa campainha, não como impertinência,
mas como um aviso em relação ao tempo. Con
cedo a palavra ao Prof. Cézar Saldanha.

O SR. CÉZAR SALDANHA - As observações
que nos foram dirigidaspelo Deputado Jorge Ha
ge envolvem três pontos: a questão da transição
do regime autoritário para o regime democrático,
a questão da dissolução e a questão da consulta
plebiscitária. Quanto à primeira questão, gostaria
de dizerque, para mim, o grande modelo de tran
sição política para a democracia foi o espanhol.
E lá vemos como isso foi possível. O Chefe de
Estado assumiu a função de chefiar o Estado,
de ser autoridade transcendente no processo de
abertura, e, para isso, indicou alguém para ser
o Primeiro-Ministro e assumir os compromissos
de Governo. Encarregou esse Primeiro-Ministro
de reunir todas as lideranças políticas, de todos
OS partidos, em tomo de uma mesa, e aí foi con
certado um pacto político unânime, o primeiro
dos pactos de La Moncloa, definindo forma de
Govemo, regime de Governo, todos os aspectos,
inclusive como seria realizada a Constituição. De
modo que é assim que eu imaginava que deveria
ter sido conduzida a abertura política no Brasil:
o Presidente da República identificando-se com
a bandeira, com a Pátria, com a Constituição,
que não é de um partido, mas de todos, deixando
o Governo com o Primeiro-Ministro que tenha
base parlamentar - do contrário, não funciona
-, reunindo todos 05 líderes dos partidos e fazen
do um grande pacto político que, depois, será
escrito e transformado em regra jurídica. Infeliz
mente, aqui, não foi feito assim. Mas ainda acho
que sobra ao Presidente Samey esta última opor
tunidade histórica de reservar-se - e, na prática,
é para onde estamos marchando a olhos vistos
- e colocar-se numa função arbitral, deixar o
Govemo para um Ministro que tenha apoio da
Maioria Parlamentar e procurar transformar-se
num símbolo da Pátria,reunindo todos os partidos
de todas as conotações ideológicas na busca de
um grande pacto nacional. Depois 05 Constituin
tes escreverão esse pacto, porque o fenômeno
político antecede o momento jurídico da jurisdi
ção, como muito bem disse o insuperável Miguel
Reale.

Quanto à dissolução, tenho uma posição: é es
sencial ao sistema parlamentarista de Govemo.
Criarum regime sem dissolução é negar as chan
ces da evolução do parlamentarismo. Podemos
dificultá-Ia ou condicioná-Ia, mas não podemos

evitá-laDe todos os tais regimes mistos, vamos
projetar a França e Portugal, que são os mais
visíveis. Em todos eles o Chefe de Estado, olhando
a Constituição, é um símbolo da Pátria. Mário
Soares, que esteve no Brasil há pouco, cansou
de dizer:"Não sou mais socialista; rasguei o meu
título.Agora sou o Presidente de todos 05 portu
gueses". A mesma coisa acontece em França,
e lá será mais visível. Então, nos dois países, o
Chefe de Estado é uma pessoa vinculada à Pátria,
e o Chefe de Govemo é quem govema. Em segun
do lugar, o Govemo só subsiste se tiver suporte
parlamentar, se decorrer de uma maioria parla
mentar. Em terceiro lugar, todos eles, como disse
bem o Deputado Jorge Hage, são responsáveis.
O Chefe de Estado, por um impeachment futuro,
o Chefe de Governo, pela maioria parlamentar,
e a maioria parlamentar perante o eleitorado. Ca
dart e Prenot, quando observam a crise da Consti
tuição francesa de 46/48, dizem claramente que
ela se deu pelo fato de não ter sido previsto um
bom mecanismo de dissolução. Em todos esses
temas mistos o Chefe de Estado tem poder de
dissolução, como em Portugal e na França. Isso
é regime misto, é disso que o Brasil precisa. Não
podemos esvasiar o Chefe de Estado deste poder.
Digo mais, sem o poder de dissolução não sei
se a França ainda seria democrática, porque na
crise de maio de 68, todos se lembram, quando
parecia que a França iriaestourar numa revolução
de estudantes, foi uma dissolução gauUista, con
sultando o eleitorado, que criou uma grande
maioria parlamentar gaullista, que venceu a crise.
Em segundo lugar, quando ainda engatinhando
na sua evolução, foi eleito o Presidente Mitterrand
e um Ministério conservador, foi o mecanismo
da dissolução que permitiu que fosse feita uma
nova eleição, e que 05 socialistas subissem ao
poder em França. Quanto ao plebiscito, diria que
é um recurso muito importante - e assim se
está criando a jurisprudência na Inglaterra 
quando há questões que dividem os partidos. Por
exemplo, na Inglaterra parte do Partido Conser
vador era a favor da entrada do país no Mercado
Comum e parte era contra; parte dos trabalhistas
era a favor e parte era contra. Então, quando há
questões que dividem os partidos, estes não têm
posição, e o plebiscito é uma fórmula de suprir
a carência das instituições representativas. No ca
a ser imaginável se a mecânica da composição
do gabinete impedisse a formação do Governo
de Estado. Mas isso dificilmente ocorreria. Acho
que a utilização do plebiscito, esse mecanismo
de democracia direta, é importante, mas ele deve
ser realizado em questões que transcendem a
divisão partidária e, assim, exigem outro órgão
para que seja dada uma resposta a um problema
controverso. Muitoobrigado.

O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) -Mui
to obrigado, Professor. O próximo Constituinte
inscrito é o nosso lO-VIce-Presidente, o Consti
tuinte Rubem Branquinho. Concedo a palavra a
S. Ex"

O SR. CONSmUINTE RUBEM BRANQUINHO
- Sr. Presidente, creio que estas exposições têm
sido de extraordinária valia.Acredito mesmo que
tenha sido a melhor reunião que já tivemos até
hoje. Em todas elas observamos algumas lições,
como é o caso de restringiro poder assaz ditatorial
do sistema presidencialista que vivemos hoje, e

tanto desejo que devemos construir um sistema
onde prevaleça a liberdade e a democracia. O
Prof. Cezar Saldanha falou repetidas vezes sobre
sistemas em que apresentariam suas posições,
partidos socialistas e comunistas. Há países onde
prevalece o sistema comunista - conheço alguns
- e seus partidários vivem pregando a demo
cracia, mas infelizmente,quando alcançam o po
der, impedem a existência de outros partidos que
não têm sua ideologia, o que se constitui em
uma tragédia dos tempos que estamos vivendo.

Queria fazer uma pergunta ao Prof. Pinto Fer
reira, Prof.CezarSaldanha, sobre um assunto que
já discutimos aqui em nossa Subcomissão, talvez
um assunto menor em face da grandeza, da mag
nitude das palestras aqui proferidas,mas que con
sidero importante para subsidiar nossos traba
lhos. Fui Secretário de Estado, e observei que
nesses últimos quatro anos tem sido feito um
grande trabalho em prol da autonomia dos Esta
dos, talvez em detrimento do Poder Central. Fico
pensando: em Estados poderosos, como são
São Paulo, MinasGerais,Riode Janeiro, RioGran
de do Sul e outros, a prevalecer uma grande auto
nomia e continuar o sistema atual, 05 governa
dores serão talvezcomo presidentes desses Esta
dos, prevalecendo as mesmas sequelas que te
mos observado, de uma grande prevalência do
Poder Executivo.Perguntaria aos dois ilustres pro
fessores que sugestão nos dariam para que tem
bém nos Estados fosse amenizado esse poder,
que chamo de ditatorial, do Poder Executivo?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
Prof. Pinto Ferreira, tem a palavra para responder
ao interpelante.

O SR.LUIZ PINTOFERREIRA- Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, evidentemente, quando tive a
oportunidade de apreciar o problema do parla
mentarismo e do presidencialismo, tendo em vista
o convite que foi efetivado, prescindi de analisar
aqueles pressupostos fáticos de ordem econô
mica e social que servem de alicerce a qualquer
regime político, mesmo porque a temática era
diferente, a saber o presidencialismo e o paria
mentarismo, e nenhum regime político pode so
breviver em crise econômica e social. Mas pres
cindi de discutir a matéria porque era tão precário
o tempo que tive de circunscrever toda minha
análise àquele tópico que me foi oferecido, eis
que a apreciação da ordem econômica e social
e da temática correspondente seria viávelem ou
tra oportunidade, em outra discussão sobre a te
mática que tinha sido levantada para questiona
mento. Evidentemente que nenhuma Constitui
ção, por mais bela, por mais perfeita, pode sobre
viver em crise econômica e social. Cito, como
exemplo, a Constituição alemã de Weimar, ideali
zada por dois grandes teóricos, Preuss e Max We
ber, Ela não sobreviveriaporque, no fundo. a crise
econômica tumultuou de tal sorte a Alemanha
que arrastou aquela sistemática à crise, e essa
crise econômica foi justamente a provocada pela
Primeira Guerra Mundial. O Tratado de VersailIes .
impôs à Alemanha uma dívida de guerra muito
grande, uma inflação extraordinária, e a demo
cracia social alemã sucumbiu ante essa crise eco
nômica. O próprio Lorde Keynes,em um trabalho
sobre a matéria "Conseqüências da Economia
na Paz", aduziu a consideração de que se os alia
dos não tivessem um modo mais razoável de en
tender a Alemanha, essa crise iria tumultuar a
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vida alemã e provocar o que provocou, a Segunda
Guerra Mundial, que não só levou a Alemanha
social democrata à crise como também levou o
mundo a ficar preso em uma crise econômica
extraordinária. Abstive-me de falar de problemas
outros porque pressupunha, como disse com
muita argúcia o Prof. Miguel Reale, que para um
regime políticosobreviver, p,arlamentarista ou pre
sidencialista, é necessária'~a base mínima de
estabilidade econômica, sfj~~qual for a sistemá
tica apropriada a cada país, a cada regime, a cada
época histórica, porque sem essa base econô
mica tudo é uma ilusão, uma fantasia, um roman
tismo, porque não é possível democracia na servi
dão econômíca, na fome e na miséria. De outro
lado, não me preocupa colocar na Constituição
se ela é parlamentarista ou presidencialista. Isso
vai depender dos ingredientes que surgirem pou
co a pouco, moldados pela Constituição. Nenhu
ma Constituição declara que o sistema político
será parlamentarista ou presidencialista, apenas
diz o que seria, de uma forma ou de outra, não
é pelos estudos dos seus interpretes, não porque
isso está escrito no texto, mas porque resulta des
ses íngredíentes,

Daqui a pouco vou viajar, e como falei muito
pouco, menos do que os outros expositores, ousa
ria pedir a V.Ex" a benevolência de mais alguns
minutos.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com muita honra para a Subcomissão.

O SR. LUIZ PINTOFERREIRA- Então há esse
problema quese me afigura importante. Também
não sou contrário a um sistema misto porque,
no fundo, na vida política e econômica, tudo é
trensaçào, O próprio Marx dizia que cada idade

. econômica tinha vestígios de outra, assim o capi
talismo do feudalismo, o socialismo do capita
lismo, então, tudo é uma mistura. O próprio regi
me norte-americano, quando foi criado em 1787
surgiu com uma forma mista. Por quê? Porque
o que se queria ali era receber a experiência ingle
sa de um monarca, e então, como disse Duverger,
no fundo, Washington foi o primeiro presidente
de fundo monárquico, um presidente monárquico
eletivo-- ele usa essa expressão. Usou-se a expe
riência inglesa e fez-se uma mistura, a Câmara
dos Comuns transformou-se em Câmara dos Re
presentantes, a Câmara dos Lordes ficou eletiva
e o monarca transformou-se em Presidente da
República com uma certa força política eficiente
no mundo americano.

Com respeito à última questão proposta pelo
nobre Constituinte Rubem Branquinho, sei bem
que no Brasil é muito importante colocarmos me
canismos de contenção aos governadores ou pre
sidentes dos Estados. São também, como o Presi
dente da República, pessoas que têm o uso de
uma força executiva muito grande. A forma de
conter essa força seria justamente restaurar certas
liberdades e garantias das assembléias legisla
tivas, dal-lhes maior poder porque, no fundo, são
tão tuteladas quanto o Congresso em um regime
presidencilista forte. Além dessas medidas, de
uma Corte Constitucional com jurisdição consti
tucional sobre os Estados, não vou chegar ao
ponto de pretender que se criem cortes constitu
cionais nos Estados porque seria realmente de
pauperar as finanças públicas. Creio que haveria
meios de conter o poder do Executivo estadual

através de uma Assembléia Legislativamais pode
rosa, partidos políticos autênticos, a influencia da
opinião pública na vida do Estado, que são meca
nismos desenvolvidos pela prática, pela experiên
cia, pelo costume, pelo uso, porque ninguém cria
uma Constituição de cima para baixo. Ela resulta
dos costumes, da força da opinião pública, do
povo organizado, que permite realmente conter
essa prevalência do Poder Executivo.

Peço desculpas, mas, tendo em vista a possibi
lidade de greve no setor da aviação tenho de partir
mais cedo, hoje. Ainda vou pegar um avião agora
às 14:30, mas agradeço a benevolência do nobre
Presidente, dos Srs. Constituintes, pois estou
apressado para não perder o avião.

Portanto, transmito aos Srs, Constituintes os
meus agradecimentos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Agradecemos mais uma vez ao Professor, com
a esperança de que essa greve não se materialize.
Vai haver apenas uma assembléia hoje à noite
para decidir se haverá a greve ou não.

Tem a palavra o Prof. Cezar Saldanha.

O SR. CEZAR SALDANHA - Sr. Presidente,
o nobre Deputado colocou uma questão da maior
relevância e que entre nós também não tem sido
aprofundada com a necessidade devida. Diria
que, adotado o parlamentarismo a nível nacional,
toma-se necessário que se reabra uma ampla li
berdade para a organização do parlamentarismo
a nivel dos Estados e a nível, pelo menos, das
grandes capitais. Estou, mais uma vez,totalmente
de acordo com o mestre Miguel Reale quando
mostra que um dos grandes males do Brasil é
essa chapa única constitucional que vai da União
até os Municípios. Nos Estados Unidos o sistema
praticamente dominante a nívelmunicipal é o sis
tema quase parlamentarista, em que o prefeito
é um executivo que responde perante o Conselho
dos Vereadores.

De modo que acho crucial que se dê a liberdade
ampla para os Estados se auto-organizarem num
sistema, como quiserem. Não tenho dúvida de
que a maioria deles irá mclínar-se pelo sistema
parlamentarista de governo.

Aprofundando a questão, eu diria que foi dito
no Brasil, por diversas vezes, que o parlamen
tarismo era inconciliável com a Federação. Hoje
já se sabe que esta afirmação não tem sentido
algum. Temos federações importantes na Alema
nha, na Austrália,no Canadá, todas elas parlamen
taristas. Eu diria mais: o parlamentarismo tanto
se amolda ao Estado unitário, como se amolda
ao sistema parlamentarista de governo. E mais,
como o parlamentarismo tem uma chefia de Esta
do suprapartidária, ele é o grande sistema para
uma federação que queira realmente ser descen
tralizada, não só politicamente como até cultural
mente. Cito o caso do Canadá, em que há uma
convivência de praticamente duas nações e que
só subsiste porque há uma chefia de Estado su
prapartidária. Se o Canadá não fosse sistema par
lamentar com uma chefia de Estado transcen
dente, o Canadá francês não conviveria lado a
lado com o Canadá, digamos assim, britânico.
O parlamentarismo permite, portanto, essa des
centralização extraordinária.

Já o presidencialismo, se não estiver escorado
numa federação, produzirá, praticamente uma di
tadura. Esse é o drama do Brasil,pois a federação

entre nós foi antes uma construção do texto cons
titucional de 1891, e não era uma realidade histó
rica. Este foi talvez um dos maiores dramas do
nosso presidencialismo. Na França, aquela mino
ria que lá defendia e defende o presidencialismo
americano, diz:queremos presidencialismo ame
ricano, mas queremos Estados franceses, porque
a autonomia dos Estados, a figura dos governa
dores cumpre dois papéis na federação: de um
lado os govemadores são uma espécie de limite
ao poder do Presidente, porque eles controlam
as suas bancadas, porque podem utilizar todo
o mecanismo c!ientelísticonos seus Estados para
dominar as bancadas, e com isso influirna posi
ção do presidente no governo federal. De outro
lado, se não houvesse os governadores e hou
vesse o presidencialismo, a ideologização da polí
tica, que é inevitávelno parlamentarismo - parla
mentarismo é um nome errado para dizer demo
cracia por partidos razoavelmente ideológicos 
a ideoIogização da política contemporânea, com
partidos ideológicos, colocaria o presidente em
constante briga com o partido que Çl apóia. Ou
o presidente faz a vontade da maioria partidária,
ou a maioria partidária pode decretar um im
peachment, tentar reduzir o mandato do presi
dente, quer dizer, tomar qualquer outra medida
para afastar um presidente que não se coaduna
com a maioria parlamentar.

Campos Salles de alguma forma viu isso, e
no seu livro "Campanha à Presidência" disse o
seguinte: "Não posso me fundamentar no Con
gresso Nacional. O poder do Presidente no Brasil
tem de se fundamentar nos governadores". E
Campos Salles inventou a política dos governa
dores. O curioso é que passam décadas, passam
regimes e regimes e no momento presente do
Brasil - somos políticos também, notamos isto
- há esta ambigüidade de um presidente que,
na medida em que não tem uma maioria sólida,
estável, para se basear no parlamento, é obrigado
a recorrer a governadores.

Então, numa frase, eu diria que o presiden
cialismo supõe uma federação presidencialista a
nivel estadual, quer como limite ao presidente,
quer como fundamentação e sustentação de seu
poder, de um lado. E o parlamentarismo, eu diria,
convive muito bem com o regime unitário e me
lhor ainda com o regime federal. Agora, ele impli
ca e requer que tenhamos a possibilidade da orga
nização do parlamentarismo a nívelestadual. Mui
to obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
próximo inscrito é o Constituinte Henrique Córdo
va. Tem a palavra V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Sr. Presidente, no regime de distribuição do
tempo para intervenção nos debates, com o qual
eu concordei, fatalmente transformamo-nos mais
em ouvintes do que em participantes nas discus
sões. Por isso vou limitar-me a dirigir-lhes,junta
mente com efusivos cumprimentos aos brilhantes
professores que aqui expuseram as suas idéias,
uma única pergunta. Como veêm eles o papel
das Forças Armadas num e noutro sistemas de
governo.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Prof. Miguel Reale,
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o SR. MIGUEL REALE - Quanto à posição
das Forças Armadas, tanto no regime parlamentar
como no presidencial, deixando de lado para efei
to dessa pergunta a questão das formas mistas,
não me parece que haja uma correlação de natu
reza essencial. Em Portugal, por exemplo, que
é um regime parlamentar, o Presidente da Repú
blica é declarado Chefe das Forças Armadas por
que é eleito diretamente pelo povo. Já no regime
parlamentar, em regra, o Presidente da República
não é eleito diretamente pelo povo, mas sim pela
Câmara, pelo Congresso, razão pela qual depois
ele poderá até dissolvê-la. Há uma série de corre
latos que não estão em jogo.

Não me parece que haja, em última análise,
o elemento essencial. O importante é colocar esse
problema das Forças Armadas. Num trabalho que
acabo de publicar, intitulado "Liberdade e Demo
cracia", coloco o problema das Forças Armadas
como guardiãs da ordem constitucional. Portanto,
entendo que usando a expressão ordem constitu
cional já está implícita a ordem interna. O proble
ma é que, na realidade, o problema da ordem
interna não seja um problema diretamente tratado
pelas Forças Armadas, mas em função da ordem
constitucional. Trata-se de um problema das For
ças Armadas enquanto envolver ordem constitu
cional. Não envolvendo ordem constitucional tra
ta-se de um problema a ser resolvido pelos Esta
dos, pelas autonomias estaduais. O problema da
ordem interna é, em princípio, dos Estados. Mas
desde quç esteja em jogo a ordem constitucional
já é um problema que se transfere à esfera pro
priamente das Forças Armadas.

De maneira que, colocado o problema em ter
mos de defesa da ordem constitucional, não vejo
em que possa repercutir num sentido ou no outro,
porque se a ordem constitucional for parlamentar,
a conseqüência será uma; se for presidencial será
outra. Mas a defesa será sempre eterna e primor
dialmente, a da ordem constitucional.

O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) -Mui
to obrigado, Professor. Com a palavra o Professor
Sérgio Resende de Barros.

O SR. SÉRGIO REZENDE DE BARROS - Sr.
Constituinte Henrique Córdova, a sua pergunta
foi de uma oportunidade muito grande. Meus pa
rabéns por trazer ao debate esse assunto, sempre
palpitante. As Forças Armadas podem ser encara
das sob dois ângulos que, embora bem distintos,
como tudo, também estão releionados. As Forças
Armadas são, inicialmente, uma instituição juridi
camente constitucionalizada na Constituição do
Estado. Entendo que, enquanto instituto constitu
cional, forma jurídica constitucionalizada, o Prof,
Miguel Reale tem razão. Tanto faz o parlamen
tarismo como o presidencialismo, as Forças Ar·
madas serão comandadas pelo Presidente da Re
pública, pelo Chefe de Estado. Isto sempre simbo
licamente, naquele simbolismo que representa
mais até uma condescendência ou um prêmio
de consolação ao Chefe de Estado, no parlamen
tarismo. Então, do ponto de vista institucional,
encarando as ForçasArmadas como instituto jurí
dico constitucional, não creio que haja grande
variação no relacionamento entre o instituto do
parlamentarismo e o instituto do presidencialis
mo. O relacionamento poderá ser, em ambos os
casos, equacionado da melhor maneira. Todavia,

as Forças Armadas podem e devem também ser
encaradas como um grupo social, como uma
ntexto histórico-social a que me referi em minha
palestra. É aí que caímos na realidade, e sobre
tudo na dura realidade dos países latino-ameri
canos, inclusive do Brasil. E é aí que quero frisar
a minha conclusão de que o presidencialismo,
sustentando o Presidente da República direta
mente nas umas - onde se apura democrati
camente a vontade ínconteste, claro do povo 
dará ao comandante das Forças Armadas consti
tucional muito mais força politica para coman
dá-Ias e reprimir as suas eventuais revoltas do
que o parlamentarismo, onde o Chefe de Estado,
se for um parlamentarismo mesmo, é eleito pelo
Parlamento, e tem meramente uma figura simbó
Jica, equiparada ao Hino Nacional ou à Bandeira
Nacional. Então, vejo que isso foi, inclusive, de
monstrado já na nossa experiência histórica. Em
1961, as Forças Armadas, enquanto fosse sociais
vinculadas a uma estrutura econômica-social, re
belaram-se contra a posse do Vice-Presidente
João Goulart. Rebelaram-se mesmo, porém evi
dentemente não tiveram a força social para impor
totalmente essa rebeldia, porque aquele Vice-Pre
sidente estava apoiado numa maciça votação que
o elegeu, inclusive num partido diferente daquele
que havia eleito Jânio Quadros Presidente. Creio,
portanto, Sr. Constituinte, sintetizando minha res
posta, que, vistas as Forças Armadas como insti
tuto constitucional, o seu relacionamento com
o parlamentarismo ou o presidencialismo é neu
tro, irrelevante.Em ambos os casos temos o mes
mo relacionamento. Mas, vistas as Forças Arma
das como têm de ser vistas, como forças sociais,
como grupo social atuante politicamente, o parla
mentarismo perde, porque o comandante das
Forças Armadas será fraco. O presidencialismo
ganha, porque o comandante das Forças Arma
das, o Presidente da República, será eleito pelo
povo e poderá usar da força do povo, para para
lisar essa força militar, quando ela vier contra o
próprio povo. Isso já ocorreu no Brasil. Agora,
repito, estou falando de presidencialismo autên
tico. As minhas respostas, Sr. Presidente, serão
sempre baseadas em duas premissas: primeiro,
falo sempre de presidencialismo autêntico. Não
falo de presidencialismo descaracterizado em di
tadura. E falo de presidencialismo autêntico em
que o Presidente da República, é eleito direta
mente, e não por um Colégio Eleitoral,que serviu
exatamente aos propósitos ditatoriais que vimos
servir.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) -Mui
to obrigado, Prof. Sérgio Rezende Barros.

Com a palavra o Professor Cezar Saldanha.

O SR. CEZAR SALDANHA - Sr. Constituinte
Henrique Córdova, por quem tenho profunda ad
miração, pelo trabalho extraordinário que desem
penha nesta CãSa,V.Ex" trouxe à nossa discussão
um ponto que revela a diferença profunda e a
repercussão imensa que uma mudança de forma
de governo traria ao País. Sou discípulo do Prof.
Miguel Reale - estudei na mesma casa e sou
discípulo desse grande mestre - mas, para triste
za dele, discordo nesse ponto. Adistinção é funda
mentai, porque justamente o sistema parlamentar
de governo éaquele que separa o Chefe de Estado
do Chefe de Governo, faz o Chefe de Estado o
grande árbitro dos valores nacionais, da soberania

nacional e da transcendência das regras do jogo.
O velho Benjamin Constant, em seu "Cours de
Polltique ConstitutloneUe", já dizia, em 1818,
que era fundamental fazer do Chefe de Estado
comandante supremo das Forças Armadas, afas
tando-a do campo dos governos. É o grande dra
ma do presidencialismo, é por isso que temos
militarismo na América Latina e não o tivemos
no Império. O Brasilnão teve militarismo no impé
rio, e caímos, com a república presidencialista,
no militarismo latino-americano. Por quê? O gran
de João Camilo de Oliveira Torres, ao comentar
as relações entre os militares e a política,lembrava
aquela frase de RuiBarbosa, no dia 13 de novem
bro, em plena luta da Questão Militar, quando
os militares começaram a bater boca diretamente
com os Ministros. E culminou esse bate-boca
com o gabinete de Ouro Preto, que acabou produ
zindo a destruição do Império parlamentarista. No
dia 13 de novembro escrevia Rui Barbosa num
jornal: "Enquanto Dom Pedro 11 reinou sobre este
País,jamais houve o menor estremecimento entre
militares e politicos. "E continuava dizendo: uÉ
que Dom Pedro li,pela doença, não mais exerce
a chefia de Estado, não mais representa aquilo
que nos une. E tivemos uma omnipotentia mio
nisterial, atuando, inclusive, sobre o comando su
premo das Forças Armadas, e isto produziu a
crise." Vejam bem, Srs, Constituintes, o grande
drama do presidencialismo, quando integra o Go
verno e o Estado no mesmo órgão. E se pensar
mos em governo, administração e Estado no
mesmo órgão, a coisa será terrível.Aquele partido
que é contra o Governo, que é oposição - o
que é uma coisa boa e necessária -, é também
contra o Estado. É subversão; mesmo sem o que
rer, é subversivo. governos existem para serem
criticados. lnstitucionaliza-se a oposição para que
se critique todos os dias o Governo. Quando o
Chefe de Governo é o Chefe de Estado, fica difícil,
na prática, distinguir esse Chefe de Governo do
Chefe de Estado, que é comandante das forças
Armadas. E, infelizmente,as Forças Armadas aca
bem arrastadas para a luta política-partidária, in
clusive para a utilização em política interna do
País. Para efetivamente colocarmos as forças Ar
madas no seu lugar de guarda da ordem externa,
da soberania nacional, e subsidiariamente de
guardiã das instituições democráticas, torna-se
indispensável que seja comandada por uma figura
que se coloque acima dos partidos. Pode ser eleita
diretamente - ou é em Portugal, ou é na França
- mas uma figura que não é política de partido.
A cumulação das duas é trágica, é contra o gover
no, mesmo sem o querer, é contra o Estado,
é contra o comandante das Forças Armadas. E
mais, pela ótica das Forças Armadas, imaginem
também o outro lado, vendo governos que as
vezes erram. Elas andam numa crise de lealdade.
Ficar com um governo que está errando, que
está infelicitando o País ou ficar com aquilo que
está escrito na Constituição: "garantia dos pode
res e da ordem".

Por esta razão dizia-se que no Império tínhamos
esse poder moderador, que era a grande forma
de neutralizarpartidariamente as ForçasArmadas.
E darei dois exemplos finais.Na Espanha tivemos
um caso extraordinário. Quando o regime estava
se consolidando, já desde o início, o chefe do
gabinete militar no Palácio Real foi cabeça de
um processo de subversão da ordem. Tejero Mili·
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na sublevando toda a Guarda Civil, invade o Parla
mento, aprisiona o Primeiro-Ministro e todos os
seus Ministros. Evidentemente que o governo, na
quela época, já estava desgastado pela crise eco
nômica, e não solucionava as coisas. Mas a crise
foi esvaziada, em menos de 24 horas. Mesmo
com a trama dentro do pr6prio Palácio Real, o
Rei foi à televisão e disse: "eu sou a Espanha,
eu sou o Chefe de Estado deste País. Srs. Gene
rais, IU~Jar de militares é no quartel sob o meu
comando, porque eu sou o guarda da Consti
tuição E:sou o defensor da democracia". E desa
tou-se um golpe militar profundamente urdido
com um simplérrimo discurso.

E tivemos agora na Argentina um episódio em
que houve uma reação militar, que os jornais su
bestimaram de início, por que vimos que o fato
foi muito mais complicado, e ameaçou sem dúví
da a preservação do regime democrático. Não
tivesse ainda o Presidente RaulA1fonsín tanta po
pularidade e não viesse a Argentinade um período
em que os militares ficaram profundamente des
gastados e ocorreria o golpe. Atentativa de golpe
militar contra um governo desgastado é muito
mais fác:i1 ocorrer no sistema presidencial, porque
é um presidente desgastado, sem prestígio, e For
ças Armadas não desgastadas tomam fácila exis
tência de golpes militares.

O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -Mui
to obrigrado. A Mesa vai conceder a palavra ao
Prof.Mil:Juel Reale, que a solicitou.

O SR. MIGUEL REALE - Pedi a palavra para
esclarecer melhor o meu pensamento, porque
falei muito brevemente. Não estabeleço correla
ções abstratas entre crise militar, de um lado, e
parlamentarismo e presidencialismo de outro. Te
mos exemplos claros diante de n6s. Os Estados
Unidos da América têm um regime presidencial.
Onde está a interferência militar americana? O
exército americano nunca pretendeu interferirna
vlda social. De maneira que o problema resulta
de outras faces, de outras razões, de outros moti
vos, outras condições histórico-sociais, que não
são propriamente aquelas de ordem formal. So
mos acusados de ser juridicistas,quando na reali
dade, estamos querendo estabelecer uma corre
lação formal que não existe. Na forma sugerida
por nós, do' semipresidencialismo, o Presidente
da República continua chefe-supremo das Forças
Armadas. Mas num ponto é preciso acordar, e
sou de acordo em realçá-lo. Quando existe uma
correlação mais íntima, entre Executivo e Legis
lativo, é muito mais difícil a intervenção militar
na esfera da órbita civil. Este é o problema. O
importante é não deixaro Presidente da República
com a força que tem nos paises latino-ameri
canos.

Sr. Presidente, este ponto é muito importante.
O presidencialismo americano não é - como
aliás o Sérgio Rezende observou - o endeusa
mento do Presidente da República. O que houve
em toda a América Latinafoium presidencialismo
desgastado, em que o Presidente da República
é um caudilho. Então, de caudilho a transformar
a chefia militar em caudilhismo político vai um
passo muito breve. Mas são fatores histórico-so
ciais que interferem na condução do problema.

Mas uma fórmula de fortalecimento no Con
gresso, que estabelecerá, sem dúvida alguma,
maior vinculação entre o Legislativo e a opinião

pública, será um baluarte, um empecilho ao uso
dessa interferência, porque é necessário que as
Forças Armadas cuidem da ordem constitucional.
Porque se elas não o fizerem,quem o fará?Tenho
pavor daqueles que têm medo de falar do poder.
Quem rem medo do poder acaba sendo escravo
do arbítrio.

O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -Mui
to bem, Professor. A Mesa abrirá uma exceção,
e concederá um minuto ao Prof. Sérgio Rezende,
dada a importância do assunto e o interesse do
debate.

O SR. SÉRGIO REZENDE BARROS - Quero
fazer duas colocações. Primeiro o Prof. Cezar Sal
danha tem dito repetidamente que no presiden
cialismo, porque se conjugam na mesma pessoa
a chefia de Estado e a chefia de Governo, e tam
bém o comando das Forças Armadas, discordar
do governo seria discordar do Estado, das pró
prias Forças Armadas, da Nação, portanto uma
ofensa à Nação.

Ora, esse é um argumento emocional que reba
to com ele mesmo. No parlamentarismo, como
o Primeiro-Ministro é designado pelo Parlamento,
que representa o povo e a Nação, discordar do
governo seria discordar do Parlamento, seria dis
cordar do povo, ofender a Nação, representada
no Parlamento. O argumento se rebate por si mes
mo. Ele é puramente emocional, na minha opi
nião, e com todo o respeito que tenho pela cultura
deste grande mestre, embora jovem, que é Cézar
Saldanha.

Em segundo lugar, quero repor a verdade, em
certo ponto. Foi completamente diferente o que
houve na Espanha do que houve agora na Argen
tina. Na Espanha houve um golpe quixotesco,
um Dom Quixote moderno invadiu o Parlamento
e sacou de uma pistola - foi detido pela própria
guarda. Não houve nada de cedição pré-armada,
nada disso, mas foi suficiente para abalar aquela
monarquia parlamentarista, de modo que o Rei
foi todo assustado buscar o apoio do povo, emo
cionando-o pela televisão. Agora, na Argentina,
não. Houve uma revolta, que se veio preparando
durante esse tempo todo, uma revoltade canhões,
uma revolta que realmente só foiobstruída e obs
tada porque o Presidente Raul Alfonsín foi eleito
maciçamente e teve, e tem, o respaldo popular
dessa eleição, que só o presidencialismo pode
dar ao Presidente da República.

Muitoobrigado.

O SR.PRESIDENTE(BocayuvaCunha) - Tem
a palavra o Constituinte VictorFaccioni.

O SR. cÉZAR SALDANHA - Sr. Presidente,
peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - É
evidente que tem um minuto, fmal.

O SR. cÉZARSALDANHA - Diriaque o Parla
mento representa o povo, mas naquilo que nos
separa, as opiniões político-partidárias que nos
separam. O Chefe de Estado representa o povo,
mas naquilo que nos une, porque a comunidade
tem dois lados: o que nos separa, os partidos
que nos representam; e definem-se por maioria;
e o que n05 une, o consenso, que é o Chefe
de Estado. Quando o Chefe-de-Estado e do Go
verno são a mesma pessoa, eu não disse que
ocorre. Disse que, ser contra o governo, mesmo

sem o querer, é ser contra a pátria e contra o
Estado.

Quanto aos Estados Unidos, realmente, faltou
me tempo para colocar. Os Estados Unidos são
o único país em que o presidencialismo pode
dar certo. Por quê? Porque não há divisão ideoló
gica, a nível do político, não há partido socialista
válido com condições de ganhar uma eleição,
não há uma esquerda válida. Os dois partidos
não se digladiam ideologicamente - em primeiro
lugar. Portanto, não há governo nos Estados Uni
dos de maneira que as pessoas sejam contra o
governo e, sendo contra o governo, serão contra
o Estado. Não sou eu quem o diz,é praticamente
a unanimidade dos políticos dos politicólogos
norte-americanos.

Em segundo lugar, como o tem a sociedade
mais autônoma e rnais forte, é um país que pro
priamente dispensa governo. Quem o diz são
Dawn e Lee Bloom no livro: Política e Economia
e Bem-Estar Social: "os Estados Unidos são o
pais mais mal governado do mundo, porque têm
três poderes, não têm eficiência".Se não tivessem
a grande riqueza que têm, para cobrir os prejuízos
e comprar os perdedores, os Estados Unidos te
riam uma crise muito grande e séria. Portanto,
não servem como exemplo. Ao contrário, refor
çam a tese de que o presidencialismo só pode
funcionar onde a sociedade é muito forte, de tal
forma que dispensa governo, e onde a riqueza
que produz esse centro mundial do capitalismo
é tal, que pode comprar os perdedores, impe
dindo o nascimento de partidos de esquerda for
tes, que possam alterar a ordem econômico-so
cial.

O SR.PRESIDENTE(BocayuvaCunha) -Mui
to bem, Professor CézarSaldanha. Com a palavra
o Constituinte VictorFaccioni.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais nada,
gostaria de destacar a importância das brilhantes
exposições feitas pelos inteligentes e cultos confe
rencistas. Já conheciaMiguelReale e CézarSalda
nha há mais tempo, e declaro-me aqui um apren
diz de ambos. Tenho procurado lê-los, acompa
nhá-los e assimilá-los. Não conhecia Ferreira Pin
to e Sérgio Rezende, a quem passei a conhecer
e admirar também. E tanto admiro que na admira
ção encontro respaldo, inclusive, para discordar,
notadamente, de algumas colocações feitas aqui
pelo Professor Sérgio Rezende.Ele as fezde forma
radical e eu as contesto de forma conclusiva e
não radical, porque basta adotar a sua conclusão
para discordar. Veja que, segundo muito bem
acentuou o Prof. Cézar Saldanha, a divisão dos
poderes de Montesqllieu está muito superada no
tempo e no espaço. Não resistiu à História. Por
Montesqllieu, a divisão dos poderes, primeiro o
Legislativo faz. O Legislativo, no Brasil,nunca fez
e não faz e não fará leis. Segundo, o Executivo
executa. O Executivo,no Brasil,não executa abso
lutamente nada. Ele desordena ao invés de execu
tar. Executar, no bom sentido é fazer as boas
coisas, é estabelecer a ordem econômica, social
e administrativa. Vivemos permanentemente o
caos, em tudo. Pergunte-se por aí o que está va
lendo na administração pública no Brasil. Vale
a portaria da Secretaría da Receita ou a do Conse
lho Monetário? Terceiro, o Judiciário julga. Mas
onde o Judiciário julga no Brasil? Em que parte
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do Brasil, em que instância ele julga? Ele não
julga. O Judiciário está emperrado, não funciona.
Então, um não faz, outro não executa e o terceiro
não julga. Acrescentaria: e o povo, onde fica? Na
democracia o povo tem que participar. No presi
dencialismo, não paI'ticipa. Por quê? Segundo diz
muito bem Raul Pilla,no presidencialismo o povo
só é chamado e só é soberano de um dia, o
dia das eleições. E depois? O que acontece com
o povo? É mandado para casa e procurado nas
eleições seguintes. Vejao engodo eleitoral do Pla
no Cruzado. O que aconteceu? Nada, absoluta
mente nada. Depois das eleições mudou o Plano
Cruzado. O Ministro da Fazenda compareceu a
uma reunião da bancada do PMDB e declarou-se
culpado, responsável pelo fracasso do Plano Cru
zado. E m7Recebeu o apoio do partido e foi chan
celado, Pelo menos o partido foi grato, porque
ele lhe tinha dado a vitória. Mas e o povo? As
conseqüências foram repassadas para o povo.

Vamos a outro tópico.

Diz-se que o presidencialismo estabelece a fe
deração. Não existe federação. Onde está a fede
ração? Não existem partidos, nem responsabi
lidade, nem punibilidade. No jornal de hoje, no
O Estado de 8. Paulo, em manchete, o Ministro
Dilson Funaro declara: "a impunidade compro
meteu o plano de estabilização econômica porque
não há punibilidade neste Pais".

Por fim, diz-se que há o Congresso, o parla
mento forte. Não existe nem um outro. E o que
estamos fazendo aqui? Decreto-Ieis funcionando,
o empréstimo compulsório ai está, instituido em
julho do ano passado, e o Congreso, até hoje,
nãopôde sequer apreciá-lo. E um imposto confís
cador está sendo cobrado do povo. Burocracia
forte, não a temos. E quem impediu tudo isso?
Não foi o parlamentarismo. Foi o presidencia
lismo.

Bem, diria que o povo quer, pelo menos alguns
pressupostos: participação, responsabilidade e
punibilidade. Este três pressupostos só vejo no
sistema parlamentar de governo, como muito
bem acentuou o Prof. Cezar Saldanha. O. Prof.
Miguel Reale - de quem já havia lido uma apre
ciação, publicada em livro, a respeito da proposta
da Comissão dos notáveis que integrou, e onde
denominava de "presidencialismo mitigado" a
sua proposta, que aqui, hoje intitulou de semipre
sidencialismo - estabelece uma alternativa ou
dualismo de complementariedade. Dualismo de
complementariedade foi denominado na Comis
são, mas no livro de apreciação o professor, se
bem me lembro, levanta a denominação presi
dencialismo mitigado".

Pois bem, só me preocupo, professor com uma
de suas propostas que não prevê a dissolução
do Parlamento. E pelo o que aprendi, o parlamen
tarismo funciona através do sistema de pesos e
contrapesos. O parlamento pode dissolver o Gabi
nete, mas sabe que, se o fizer levianamente e
contrariando a opinião pública - porque no par
lamentarismo a opinião pública é soberana, o po
vo é o soberano todos os dias - poderá ser dissol
vido pelo presidente da República, chefe de Esta
do. Na sua proposta esta hipótese não existe. Co
mo funcionaria o sistema sem essa possibilidade
do jogo de peso e contrapeso, do equilibrio neces
sário para que o sistema funcione?

O SR. MIGUEL REALE - A pergunta do Sr.
Constituinte Victor Faccioni refere-se apenas a
um ponto. Devo aqui: fazer duas observações em
primeiro lugar, não abandonei o princípio do dua
lismo e de complementariedade. Mudei o ângulo.
Na Comissão Constitucional Afonso Arinos, o
dualismo de complementariedade é entre dois
chefes de Estado. Seria o chefe de Estado como
Presidente da República, o chefe de Estado como
soberania e, de outro lado, Chefe-de-Governo co
mo chefe de Gabinete, Presidente do Conselho.'
Então, haveria dualismo entre dois poderes. Esse
levaria a uma diarquia, a uma duplicidade do po
der, portanto, a uma crise contínua, a um desa
juste permanente, e sobretudo, quando a Comis
são, na última hora, alterou o sistema, permitindo
que o Presidente da República eleito pelo povo
fosse obrigado a receber, compulsoriamente, o
Primeiro-Ministro escolhido apenas pela Câmara
dos Deputados, e não pelo Congresso. Então mu
dei o ângulo. Estabeleci o, elemento de mediação
entre o Legislativo e o Executivo. Então, passei
a falar propriamente em semipresidencialismo.
O Primeiro-Ministro é o elemento de mediação.
Há um dualismo entre complementariedade, não
mais entre dois chefes de Estado, mas entre dois
poderes, Legislativo, de um lado, e Executivo, do
outro. E o Primeiro-Ministro surge como elemento
de ligação, de mediação, de complementariedade
entre um e outro poder.

Cclocada a matéria dessa forma, não há que
falar em dissolução da Câmara dos Deputados.
Reconheço que sem dissolução não há parlamen
tarismo. Mas é exatamente por isso que não cha
mo de parlamentarismo o sistema que apresentei
à consideração desta Casa. Eu o chamei de semi
presidencialismo exatamente pelo fato de não ad
mitir aquilo que hoje parece ser um consenso
geral dentro do próprio Congresso, que não é
admissível, na conjuntura política brasileira, a dis
solução da Câmara dos Deputados, como contra
peso do poder conferido ao Presidente da Repú
blica.

O SR. CONSmUINTE -Apenas para esclare
cer. De todos os conferencistas, inclusive do Prof.
Sérgio Rezende, denotou-se uma crítica ao siste
ma presidencialista vigente. Todos querem mu
dá-lo. Apenas a graduação da mudança é que
varia. Todos cencluem que o presidencialismo
vigente é um mal. Logo, pergunto-lhe: a proposta
que V.S· oferece trataria de um mal menor?

O SR. MIGUEL REALE - Não, não se trata
de mal menor. Trata-se de verificar que no presi
dencialismo brasileiro o Presidente da República
tem excesso de poder. Enquanto nos Estados
Unidos, como exemplifiquei, o Secretário de Esta
do é nomeado pelo Presidente da República, mas
ouvido o Senado, aqui o Procurador-Geral da Re
pública, que tem competência de bloquear a re
presentação de constitucionalidade, é nomeado
diretamente pelo Presidente da República, sem .
intervenção do Legislativo.É uma nomeação pura
e simples. No fundo é um funcionário do Presi
dente da República. É um longa manos do Exe
cutivo. .

Precisamos corrigir os excessos. É o que Pinto
Ferreira disse, com uma expressão muito certa,
encontrar contenções que limitem o poder do
Executivo, do Presidente da Repúblia Dal o se
m!presidencialismo, porque está contido no se-

guinte: ele pode ter um Primeiro-Ministro da sua
confiança, pode ter um Ministro de Estado da
sua confiança, e o Congresso entender que o
Ministro não tem mais condição de continuar.
Então, está prevista a moção de desconfiança.
O Congresso pode brecar o poder do Presidente
da República, exigindo a substituição do Ministra,
que decaiu da confiança do povo da confiança
do Congresso.

De forma que não estou, de maneira alguma,
pondo arranjos. Estou propondo uma solução um
tanto quanto parecida com o sistema de Portugal,
que é semiparlamentarista, porque há dissolução
do Congresso. Se a Constituinte vier a aprovar
dissolução da Câmara dos Deputados, nós caire
mos no semiparlamentarismo.

Como disse muito bem Pinto Ferreira, a distin
ção entre semiparlamentarismo e semípresíden
cialismo resulta de que no semiparlamentarismo,
dá-se a última palavra ao Parlamento. No semípre
sidencialismo há um fortalecimento maior do Po
der Executivo, mas controlado pelo Legislativo.

O SR. CONSmUlNTE VICTORFACCIONI 
Sr. Presidente, poderia dirigir a pergunta, especi
ficar apenas a pergunta?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - V.
Ex"está víolando todas as nossas regras. Peço-lhe
que seja muito breve.

O SR. CONSmUINTE VICTOR FACCIONI 
É que o próprio Pref. Miguel Reale levantou a
idéia de que na minha formulação havia pergun
tas também ao Prof. Sérgio Rezende.

O Prof. Sérgio Rezende fala muito de um presi
dencialismo autêntico. Não sei se seria o precí
dencialismo norte-americano. Qual é esse presi
dencialismo autêntico? Onde é que ele existe e
quando é que existiu?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Pe
ço também ao Professor que seja breve, porque
o nosso tempo já está esgotado.

Ainda temos dois Constituintes inscritos para
questionarem os Srs. Conferencistas.

O SR. SÉRGIO REZENDE BARROS-O presi
dencialismo autêntico é uma criação e uma exis
tência nos Estados Unidos da América do Norte,
da mesma maneira que o parlamentarismo autên
tico é uma criação e uma existência na Grã-Bre
tanha. Fora dai, teremos, evidentemente, varia
ções, transplantações com mais ou menos artifi
cialismo ou radicação, conforme já expus.

O Constituinte Victor Faccioni, com sua bri
lhante inteligência, suscitou toda uma lista de per
guntas e contradições. Recobrou todo o assunto,
desde o início, e eu teria quase que refazer a
minha palestra, mas espere que ela ainda esteja
bem viva.

Quero apenas dizer que muitas vezes estamos
aqui discutindo não fatos, mas terminologia. Mui
tas vezes, o que V.Ex' chama de presidencialismo
eu não chamo de presidencialismo, mas de dita
dura. Então, vamos dizer, o presidencialismo que
ai está, para mim não é presidencialismo. É um
simulacro de presidencialismo, de herança ditato
rial,ou ditadura presidencial, ou presidencialismo
ditatorial. Quando falo em presidencialismo, es
tou-me referindo, portanto, àquele presidencia
lismo genuíno, puro, que vamos encontrar, em
grande parte, na sua origem, nos Estados Unidos
da América.
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Concordo com o Prof. Miguel Reale e com o
Prof. Pinto Ferreira em que precisamos, portanto,
encontrar elementos de contenção, para conter
não o presidencialismo, mas, sim, o presiden
cialismo ditatorial, e despi-lo da ditadura, dos ele
mentos ditatoriais.

Eu divirjo do Prof. César Saldanha radicalmen
te, e do Prof, Miguel Reale parcialmente, com todo
o respeito que dedico aos mestres, dizendo o se
guinte: para fazer essa contenção e limpar o presi
dencialismo ditatorial não é necessário trauma
tizar o País com inovações transplantadas, artifi
ciais, que vão iniciar um ciclo-novo, sem raiz na
nossa História e que não sabemos onde vai parar.

O SR. CONSmUINTE VICTOR FACCIONI 
Mas o presidencialismo norte-americano não é
um transplante?

O SR. SÉRGIO REZENDE BARROS - Nobre
Constituinte, já disse na minha palestra que ele
foi um transplante há cem anos, mas que, ao
longo do tempo, adquiriu certas raízes históricas
entre nós.

Se observarmos o presidencialismo autêntico,
veremos, primeiro, que está ligado a uma federa
ção autêntíca, Então, ao lado de autenticar o nos
so presldenclalísrno, temos também que auten
ticar a nossa federação. E aí entra, Deputado Ru
bem Branquinho, o problema dos Estados. Devol
ver, evidentemente, autonomia aos Estados, aos
Municípios. Que os Estados possam fazer seus
próprios códigos tributários, processuais, e assim
por diante. Como é nos Estados Unidos, em que
em um Estado há pena de morte e em outro
não; um Estado tem determinados tributos que
o outro não' tem. Não há presidencialismo autên
tico sem federação autêntica. Portanto, se vamos
autenticar o presidencialismo, temos que fazê-lo
também com a federação.

No Brasil temos, evidentemente um pseudo
presidencialismo, numa pseudofederação. Uma
coisa implica a outra e se estimulam mutuamente.

Quero dizer também que os elementos de con
tenção podem ser rigorosamente encontrados
dentro da própria estrutura, da própria teoria e
da própria prática do presidencialismo, desde que
autêntico.

Vou citar só um exemplo, nobre Constituinte
Victor Faccioni. O problema da iniciativa de leis.
V. Ex" disse muito bem: o Poder Legislativo não
faz leis. Por quê? Se V. Ex" fizer uma estatística
no computador, verá que houve um fluxo, o que
se chama uma pletora, e alguns dizem até uma
enxurrada de leis, nos últimos tempos, no Brasil.
Por quê'?!Porque o Presidente tem toda a iniciativa
e, utilizando-se dessa iniciativa,chegou ao cúmulo
de decretar a lei sob forma de decreto-lei, para
depois nós, aqui, no Congresso, apenas ratificar
mos ou não, sem podermos modificar. Mas já
estando em vigor, os efeitos que se processarem
durante aquele intervalo, mesmo que o Congres
so rejeite o decreto-lei, não podem ser reparados.

Certamente, muito mais do que 2/3 das leis
que este Parlemento, que este Congresso Nacio
nal aprovou vieram do Presidente da República,
e são pouquíssimas as leis de iniciativa dos Parla
mentares.

Este Congresso está tolhido nesta ditadura pre
sidencial. Por quê? Porque se violou o princípio
básico do presidencialismo, praticado nos Esta
dos Unidos: "O Presidente da República não deve

ter iniciativa do processo legislativo." O processo
legislativo, fazer leis, segundo a divisão de Montes
quieu, é privilégio do Legislativo. As leis têm que
se iniciarem aqui e aqui serem feitas. O Presidente
poderá apenas vetar ou não. E o veto poderá
ser rejeitado. Ai está o peso e o contrapeso.

Se nós devolvermos a plenitude da iniciativa
das leis ao Congresso Nacional às Assembléias
Legislativas e às Câmaras Municipais, e negarmos
ao Presidente, ao Governador e ao Prefeito, ou
restringirmos ao máximo a sua iniciativa de leis,
restabelecer-se-á o equilíbrio, restabelecer-se-á o
prestígio do Poder Legislativo estadual, federal,
municipal e o presidencialismo funcionará, por
que será autêntico, não será ditadura.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -Mui
to obrigado, Professor.

Agora concedo a palavra ao penúltimo Consti
tuinte inscrito, Farabulini Júnior, que dispõe de
um minuto, conforme se acordou aqui.

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - A
Mesa vai estender o tempo de V.Ex"

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Com licença, Sr. Presidente. Pela ordem. Ocor
re que esse minuto não foi consagrado nem ao
Deputado Victor Faccioni, nem aos demais bri
lhantes interpeladores que aqui se encontram.
Quero que V.Ex"adote, exatamente, o limite que
estabeleceu para os demais oradores.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
único que violou a regra foi o Constituinte Victor
Faccioni. V.Ex"disporá do mesmo tempo.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI
O tema é muito importante e não será por causa
de um minuto que vamos perder a oportunidade
de ouvir ilustres conferencistas e debatedores em
tema como este.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - É
V.Ex' testemunha e beneficiário da tolerância da
Mesa.

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Em primeiro lugar, desejo cumprimentar V.
Ex", Sr. Presidente, e o ilustre Relator, porque fo
ram V.Ex"" que inseriram nesta listagem o convite
aos preclaros mestres que aqui se encontram.
Isso, para a Assembléia Nacional Constituinte,
destacadamente no setor do Poder Legislativo,
constitui uma pedro angular, e aqui devemos re
gistrar este fato: - a presença dos Professores
Miguel Reale, Sérgio Rezende de Barros, Cézar
Saldanha, Pinto Ferreira e ainda do Professor Mi
guel Reale Júnior, aqui citado por seu ilustre geni
toro Todos nós reconhecemos no Prof. Miguel
Reale Júnior grande capacidade, quando V. S',
Professor Miguel Reale, disse que o trabalho foi
feito a quatro mãos, citando o seu nobre filho.
Isso é indubitavelmente uma das peças que res
saltei deste grande debate. (Palmas.) Entretanto,
Sr. Presidente, o que devo trazer à colação não
vai ser num minuto, tenho certeza, porque o Prof.
Cézar Saldanha ocupou a tribuna com raro brilho
- sabe fazê-lo com propriedade e estabeleceu
para o debate uma preliminar que me pareceu
importante. Mas tenho uma objeção a fazer. V.
S', ilustre mestre, assentou que o Poder Legislativo
não legisla; que o Poder Executivo não executa

e que o Poder Judiciário não aplica as leis. Então,
V. S· parte da premissa e da preliminar de que
estamos vivendo agora num Estado anárquico,
em que nada funciona no País. Devo dizer, entre
tanto, Sr. Presidente, que foi exatamente no siste
ma presidencialista ora vigente, apesar do arbítrio,
do centralismo, da onisciência e da onipotência
do Presidente da República que se corrigiram
muitos erros, inseridos na Carta Constitucional
de 1969, que não é uma Constituição que ressalta
fundo o militarismo implantado no País.

No entanto, o Congresso Nacional houve por
bem votar inúmeras emendas a esta Constituição
e restituiu o voto direto para as prefeituras, das
capitais dos Estados; eliminou os municípios da
órbita consagrada como de segurança nacional
e, portanto, impedidos de terem prefeitos serem
eleitos pelo povo; restituiu o voto direto para os
governadores, estabeleceu na Emenda n' 26 a
convocação da Assembléia Nacional Constituinte,
e só por isso todos nós aqui nos encontramos.
Então, onde está a inércia, Sr. Presidente, tanto
do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo?
Quantas vezes o Poder Judiciário foi instado a
falar e falou, no tempo certo? Certa ou errada
mente, o fato é que falou. E falou com profun
didade. Os Ministros do Supremo Tribunal Fede
ral, em pleno regime presidencialista, falam sim,
escrevem e decidem através das suas súmulas,
consagradas neste País democrático. Essa é a
primeira objeção.

Quanto ao Prof. Miguel Reale, quero cumpri
mentá-lo porque não concorda com este sistema
presidencialista autoritário, em que o poder exaro
cebado do Presidente da República, naturalmente,
traz uma nódoa para o sistema democrático. V.
S· - tenho certeza - não concorda com o pro
blema do estado de sítio, como se insere na Cons
tituição. Já conheço o seu ponto de vista. Não
concorda com o estado de emergência que deve
mos reformular em parte.

Também quero cumprímentar o Prof. Sérgio
Rezende de Barros quando afirma, com categoria
absoluta, que na verdade o que se precisa é de
um presidencialismo autêntico. Com isso, V. S·
quer dizer que tudo o que foi inserido no regime
ditatorial nos últimos 20 anos, que sacrificam a
Nação com essa tomada hedionda de poder, as
sim chamada Revolução, tudo isso, é claro, não
é para ser inserido num sistema presidencialista.
Muito ao contrário, nós todos aqui postulamos
devolução da outorga ao Poder Legislativo. Quan
tos de nós, Constituintes, estamos aqui lutando
para que se devolvam as prerrogativas ao Poder
Legislativo? Este precisa ter devolvidos os seus
poderes, imanentes à representação popular. É
o que queremos.

Isto posto, vamos às perguntas. Prof. Miguel
Reale, no projeto de V. S', muito bem calcado,
um modelo capaz de fazer evoluir o sistema presi
dencialista, retirando dele toda a exarcebação que
agora cabe ao Chefe do Poder Executivo, no siste
ma presidencialista que V.S· imagina - e a mes
ma pergunta endereço ao ProfessorSérgio Rezen
de de Barros, no presídencialismo público que
ele imagina - como V. S· vê o art. 37 da atual
Constituição, que fala das Comissões Parlamen
tares de Inquérito. E ainda como V. S" vêem o
art 40 da atual Constituição, que autoriza declarar,
por dois terços dos seus membros, a procedência
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de acusação contra o Presidente da República
e os Ministros de Estado? Como V. S'" vêem o
desdobramento da matéria no sistema presiden
cialista puro, como quer o Prof. Sérgio Rezende
de Barros, e no semipresidencialista, como quer
o Prof. Miguel Reale Júnior? Quanto ao ilustre
Mestre Cézar Saldanha, gostaria de ouví-Ioa pro
pósito da matéria que focalizei, qual seja, a inércia
do Poder Legislativo no sistema presidencialista,
mesmo o atual.

o SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - A
Mesa agradece ao Constituinte Farabulini Júnior
pela brevidade da sua intervenção. Com a palavra
o Prof.MiguelReale.

O SR. MIGUEL REALE - Ao tratar de parla
mentarismo-presidencialismo, não me podia es
tender a todo o amplo espectro que a matéria
comporta. É claro que, na minha concepção de
restrições fundamentais ao Poder Executivo, há
uma série de conseqüências fundamentais. Em
primeiro lugar, o reforço do Legislativo, através
das Comissões. É de minha autoria uma das pro
postas aprovadas pela Comissão Afonso Arinos,
que dá às Comissões Legislativaso poder de con
trole das entidades estatais. Portanto - vou um
pouco além, e controle com capacidade jurisdi
cional, ou seja, o grande mal das comissões legis
lativasatuais é que elas não têm poder de sanção.
São criadas Comissões para se esclarecer deter
minadas ocorrências. O Congresso verificaa vio
lação da lei.A Câmara dos Deputados ou o Sena
do apontam os casos de infração legal, e não
se tomam providências. Por quê? Porque o Con
gresso não tem em si mesmo o poder sancio
natório. Na proposta que fiz na Comissão Afonso
Arinos, e que foi aprovada, além do poder de
legislar, é dado o reforço ao poder fiscalizador
que o Congresso deve ter. Não concordo com
André Hauriouquando dizque o Poder Legislativo
hoje é mais fiscalizadorque legislador. Acho que
uma coisa não exclui a outra. Mas o poder de
fiscalizar deve ser real, e não o é hoje em dia
porque não tem poder sancionatório. O Congres
so não sanciona, não aplica a pena.

Então, sou pelo fortalecimento das Comissões
de Inquérito,conferindo-lhes, primeiro, um poder
jurisdicional e, em segundo lugar, um poder san
cionatório, para aplicar desde logo a pena, sem
precisar do Executivo. Este é um ponto muito
importante - não recorrer ao Executivo, para
aplicar a pena, mas aplicá-Ia desde logo. Dessa
maneira haveria uma distribuição de poderes na
vida administrativa do Estado. Isso é importante.
Porque até agora, não foiremovido um dos piores
entulhos ditatoriaisque dá ao Presidente da Repú
blica,ao Poder Executivo,a faculdade de reformar
qualquer serviço federal. Assistimos à criação de
verdadeiros ministérios. Foram criados cargos de
ministros e diretores-gerais, todo um quadro mi
nisterial por decreto. E admissível isso?

Algumas questões precisamos rever, como a
que se refere ao papel do Presidente da República
outros excluir,porque é absurdo o fato de a orga
nização do serviço federal poder ser feita por de
creto. Gostaria de dizer que o meu presidencia
lismo é muito no sentido de fortalecer o Legis
lativo.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Referi-me ao art. 40, Professor - declarar,

por 2/3 de seus membros, a procedência de acu
sação contra o Presidente da República e os Minis
tros de Estado.

Como V. Ex"sabe, a nossa maior preocupação
é o controle dos atos praticados pelo Poder Exe
cutivo. E, no caso, mesmo o Supremo Tribunal
Federal, tem entendido letra morta o art. 40 da
Constituição, quando não se sabe se é conexo
ou isolado o crime praticado pelo Ministrode Es
tado ou Presidente da República, crimes de res
ponsabilidade.

O SR. MIGUEL REALE ~ É exatamente por
isso - aí entra outro aspecto - que propus à
Comissão Afonso Arinos,e foi aprovada, uma re
formulação do Supremo Tribunal, órgão da ex
pressão da soberania nacional. No entanto, ele
tem funcionado apenas como terceira instância,
em matéria jurisdicional, é apenas uma corte de
cassação. É preciso dar poder jurídico político
expressamente ao Supremo Tribunal, ou então
à corte constitucional. Temos uma alternativa ou
se cria uma corte constitucional e se conserva
o Supremo como está; ou se cria um tribunal
superior de justiça, como o Superior Tribunal Mili
tar, e se dá ao Supremo função constitucional,
para que a leinão seja letra morta. A Constituição
deve estabelecer uma norma de compulsoriedade
da conclusão do Legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Rubem Branquinho)
Com a palavra o Prof. Sérgio Rezende Barros.

O SR.SÉRGIOREZENDEDE BARROS -ilus
tre Constituinte Farabulini Júnior, inicialmente
gostaria de registrar de novo a minha satisfação
em ver que o Prof. Miguel Reale, nos aspectos
críticos ao regime presidencialista vigente, tem
concordado inteiramente com minha posição.
Sendo ele meu mestre, isso muito me honra. A
nossa discordância está apenas naquele ponto.
Encontro os mecanismos de reforma do sistema
e de contenção desses abusos dentro do próprio
presidencialismo, não precisando usar nem do
parlamentarismo nem de um semiparlamentarís
mo. Nesse ponto, já disse que, além de devolver
ao Congresso Nacional a plenitude, e a totalidade
da iniciativadas leis,negando-a ou minimizanda-a
para o Presidente da República e obrigando-o a
vir concertar aqui, os projetos que aqui se inicia
rão, também propus que este Congresso Nacio
nal, no regime presidencialista autêntico, tenha
a faculdade que existe em certos Estados presi
dencialistas autênticos, de aprovar os Ministros
de estado, previamente à sua investidura,e censu
rá-los no momento em que achar que devem
ser demitidos. Isso não é parlamentarismo, é tipi
camente presidencialismo, inclusive existente em
sistemas presidenciais.

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Podendo até destituir os Ministros.

O SR SÉRGIO REZENDE BARROS - Sim,
Podendo até destituí-los. Agora, com relação es
pecificamente às Comissões Parlamentares de In
quérito, entendo que da mesma maneira que se
atrofiou a primeira função do Legislativo, que é
legislar, também se atrofiou a segunda, que é
fiscalizar a execução da lei.Todos sabemos que
o Poder Legislativolegisla e fiscaliza a execução
da lei. É necessário, portanto, que se devolvam
ao Legislativo suas prerrogativas autênticas no

campo da fiscalização da execução das leis. En
tendo que não deve haver limitação, ou essa limi
tação deve ser mínima, ao número, pois a quanti
dade de Comissões Parlamentares de Inquérito,
hoje, está limitada a muito poucas.

Segundo, entendo, como o Prof. Reale, que
as Comissões Parlamentares de Inquéritotêm que
ter exatamente uma função jurisdicional de julgar,
sancionar e punir. Entendo que os Ministros de
Estado devem, inclusive, estar sujeitos a esta Ca
sa, ao Congresso Nacional,não apenas em crimes
conexos, mas em todo e qualquer crime funcional
que cometam. Da mesma maneira que o Presi
dente da República, os Ministros de estado ficam
plenamente sujeitos à Comissão Parlamentar de
Inquérito e às suas conclusões e sanções. Esse
é o meu entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Rubem Branquinho)
Com a palavra o Professor Cézar Saldanha.

O SR. cÉZAR SALDANHA - É uma honra,
Constituinte Farabulini Júnior, responder aos
questionamentos inteligentes que V. Ex"me dirige.
Falarei de passagem, que o Parlamento repre
senta a opinião nacional, naquilo que nos divide,
as diversas opções ideológico-partidárias, fruto da
eleição expressa pelos partidos ideológicos, e a
maioria dessa opinião parlamentar deve ser o Ga
vemo, sob pena de não ter sentido uma eleição
geral para o Parlamento. O Chefe de Estado, outro
órgão, também representa a Nação, mas naquilo
que nos une, porque a sociedade, como tal, tem
duas espécies de objetivos e interesses. Temos
os objetivos internos, que nos separam em clas
ses, grupos, setores, ideologias e interesses ime
diatos; e temos o que nos une trabalhadores e
operários, nortistas e sulistas, pecuaristas e indus
triais, acima do que nos separa. Essa é a função
do Chefe de Estado.

Quanto aos poderes, aqui faço um apelo aos
Constituintes, no sentido de exorcizarmos na futu
ra Constituição as denominações Poder Executivo
e Poder Legislativo. Porque isso está preso a uma
visão de Montesquieu. Eu disse que, na visão de
Montesquieu, ele dividiao poder em três ramos:
um, que ele chamava Poder Executivo,outro que
chamava Legislativoe outro que chamava Judi
ciário, em função de uma classificação de lei,
lei que para os liberais, para Montesquieu, não
para mim, era uma dedução racional. A tentativa
que há por trás dessa colocação é anular o que
há de políticono Estado e institucionalizaro jurídi
co. Ou seja: transformar a luta política- de clas
ses, de grupos, e que se define por maioria e
por mudança ou manutenção de uma ordem,
é substancialmente de conteúdo ideológico 
transformar essa luta numa luta jurídica, numa
questão meramente jurídica, com o objetivo de
manter a ordem econômica sem questioná-Ia.
Montesquieu fez do órgão da representação na
cional mero poder de fazer lei; do rei, meramente
de executor, o Poder Executivo; e, de ouro lado,
o Poder Judiciário. Disse que o objetivo de Mon
tesquieu é que cada um com uma parcela de
atividade jurídica produzisse o repos, o repouso
e a inaction (?), o objetivo de Montesquieu era
a paralisia do poder. Para quê? Para o triunfo
da idelologia liberal capitalista do século XVIU.

Quando os constituintes americanos - e te
mos que reler os papéis federalistas - optaram
pelo sistema montesquiano, na leitura que fizeram
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de Blackstone, disseram: "Estamos criando esse
sistema justamente para paralisar o Estado". É
aquele medo, do qual falou muito bem o Prof.
Miguel Reale, da ação do poder. Em um dos seus
papers co próprio Madison (?), dizia que o pior
perigo à liberdade não era o Executivo: era o Le
gislativo. O objetivo da divisão dos poderes era
bloquear o Legislativo. 1550 está em Madison, em
um dos papéis federalistas.

Depois de tudo, eu assim resumiria o que disse:
o semipresidencialismo é o presidencialismo de
modelo com algumas alterações, e o semiparla
mentarisrno é o parlamentarismo com algumas
alterações. Isso ficou bem claro nas colocações
sempre lúcidas do 1'10550 mestre Miguel Reale,
entre 05 dois modelos, presidencialismo e parla
mentarismo: até chamo a atenção da Assembléia
Nacional Constituinte para uma questão de opção
de função. Nos Estados Unidos, pais cuja socie
dade veio de baixo para cima, pois teve sociedade
autônomaantes de ter poder, sociedade de baixo
para cima, é a sociedade autônoma, a pátria mun
dial do capitalismo - como já foi dito - e não
precisa de Governo, porque a sociedade se auto
regula, é a pátria do capitalismo - eu seria presi
dencialista com a maior traqüilidade. 05 partidos
são meras máquinas de eleições. Sempre a candi
datura à presidência se faz entre duas pessoas
da classe dominante. As tendências de alteração
da ordem não aparecem. Então, eu seria presi
dencíalísta, porque não se precisa de governo,
e mais, como não se consegue gerar riquezas,
aqueles que são perdedores do sistema capitalista
não se podem organizar em partidos. Bom, isso
quem diz não sou eu.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Muito bem, então no sistema presidencialista
não se peide conceber a intervenção do Estado
no domínio econômico? No sistema presiden
cialista não se pode conceber a ordem econômica
e social voltada para 05 problemas nacionais?

O SR. cÉSAR SALDANHA - Não, porque a
intervenção do Estado, Excelência, exige exata
mente lei delegada, exige decreto-lei, exige decre
tos regulamentares. Assim existe na França, assim
existe na Itália.E no presidencialismo o decreto-lei
e a lei delegada serão sempre vistos como resquí
cios autoritários. E há razão para isso, porque
o governo que baixa decreto-lei não tem maioria
no parlamento, não está sujeito a cair do poder
amanhã. Agora, decreto-lei e lei delegada, que
são essenclais à intervenção do Estado no domí
nio econômico, existem na Espanhana França
e na Itália...

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Mas, professor, estamos aqui estabelecendo
juízo de valor, V. Ex" nega, no sistema presiden
cialista, que o Congresso Nacional possa legisar
e, com absoluta competência, regular a ordem
econômica e social? V. Ex" nega para o sistema
presidencialista que no controle dos investimen
tos nacionais, a pdad, o Congresso Nacional pos
sa fazer a sua aferição e inclusive vetar?

O SR. CI::zARSALDANHA- O Plano Cruzado,
editado no dia 28 de fevereiro de 1986, implicou
mudança no padrão monetário, congelamento de
preços e uma série de outras medidas. Vejam
bem, medidas do tipo que envolvem intervenção
no câmbio, na moeda, no tabelamento de preços.
Se isto vai para uma discussão no Parlamento,

com prazos estabelecidos, ainda que seja o mais
rápido prazo de tramitação - quando sai, a me
dida já sai totalmente esvaziada. Imaginem fater,
por projeto de lei, tabelamento geral de preços.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Professor, permita-me, a questão é de estru
tura. A questão é esta: V. Ex" nega no sistema
presidencialista que o Congresso Nacional possa,
a pdod, examinar, discutir e votar, inclusive, pla
nos govemamentais do Presidente? Se V.Ex"não
nega, já me deu a resposta.

O SR. cÉZAR SALDANHA - Não, claro que
pode. Só que as medidas podem ficar completa
mente defasadas.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Mas podem. Dizer que são defasadas, é pre
sunção.

O SR. cÉZAR SALDANHA - Já vou concluir,
Sr. Presidente. Hermes Lima, esse grande expoen
te da esquerda democrática, dizia,em 1946, quan
do se fazia a Constituição, quando se adotou um
presidencialismo bastante mitigado, não como se
quer hoje, mas já mitigado, diziaque seria írnpos
sível um Governo moderno no Brasil, porque este
exige expedientes de política econômica que o
sistema legislativo comum é incapaz de atingir.
Isso hoje é ponto pacífico. Então eu direi que
é questão de opção. 05 que defendem esse presi
dencialismo, hoje, estão na linha de Henry Mark
soud, a demarquia, que é um presidencialismo
clássico, e na linha do Sr. F. Hayer também autor
dessa idéia da demarquia.

Quer dizer, se quisermos manter a ordem eco
nômica e social, dificultar mudanças sociais, um
govemo que não faz nada, o presidencialismo
é a solução. Se quisermos um Estado de demo
cracia social moderna - e o Estado pode intervir
na economia - com mecanismos flexiveis, sem
apecha de autoritarismo ou ditadura, é preciso
criar instrumentos flexíveis de governo - e aí
está o caminho do parlamentarismo, em que se
terá não Legislativo, Executivo e Judiciário, mas
um chefe de Estado, com garantia da ordem;
um governo que expresse a maioria do parla
mento, e parlamento, que, numa eleição por parti
dos políticos, defina a linha que o govemo deve
seguir.

O SR. PRESIDENTE (Rubem Branquinho)
Com a palavra o último inscrito, Constituite Nel
son Wedekin.

O SR. CONSTIfUlN1E NELSON WEDEKlN 
Em primeiro, lugar quero cumprimentar os quatro
convidados desta manhã e dizer que todos os
informes, todas as intervenções e todos os argu
mentos certamente nos serviram como grande
contribuição à tarefa que nos cabe como Consti
tuintes nesta Subcomissão. Quero dizer, desde
logo, que sou parlamentarista, porque acho que
o presidencialismo é sempre uma espécie de salto
no escuro. Por melhor que seja, por mais ilumi
nado, por mais bem-intencionado, por mais mes
siânico e por mais providencial que seja o Presi
dente da República, estará sempre sujeito, muito
mais do que um conjunto de pessoas, muito mais
do que o coletivo que é o parlamento, às pressões
dos detentores, numa sociedade como a brasi
leira, detentores de privilégios, detentores do po
der real, que é o poder econômico, que, muitas
vezes, se expressa no poder político.

Estou absolutamente convencido de que o par
lamentarismo, por isso mesmo, é muito mais pro
pício às mudanças, à modernização que a socie
dade brasileira está a exigir com toda a urgência.
Todavia, dentro das propostas formuladas pelo
Prof. Cézar Saldanha e pelo Prof. Miguel Reale,
assalta-me uma dúvida. Com o presidente eleito
diretamente pelo povo, em dois turnos nós, possi
velmente, teremos um Presidente da República
com 40 ou 50 milhões de votos. Como equilibrar
os poderes do Presidente da Replilibca e clc>Parla
méritO,se, ae-um Iildõ,temosurrfPtesiâenteCõlTr
1ri'ôi'ça, com a influência com a legitimidade de
ter trazido das umas, da vontade popular, da fonte
legítima de poder, 40 ou 50 milhões de votos;
e um Primeiro-Ministro que, eventualmente, não
tem voto sequer, até porque, dentro também da
proposta, pode não ser nem do Parlamento? Ou,
então, numa hipótese bastante otimista, digamos
assim, se o Primeiro-Ministro fosse Mário Covas
- o mais votado da Assembléia Nacional Consti
tuinte, com 8 milhões de votos? Se a idéia é equili
brar os poderes, e tirar poder do Presidente da
República - extremamente acumulados, extre
mamente concentrado - se a idéia é distribuir
melhor o poder é dar poder ao coletivo, às várias
correntes sociais de pensamento, aos vários parti
dos politicos - num momento de conflito e de
crise, que estará sempre presente horizonte de
um Pais como o nosso, quem sairá melhor desse
conflito se tivermos, de um lado, o Presidente
com a força da uma, com a força do voto popular;
e, do outro, um Presidente acusado de biônico?
Era essa a minha intervenção.

O SR. PRESIDENTE (Rubem Branquinho)
Concedo a palavra ao Prof. Miguel Reale.

O SR. MIGUELREALE - Eu me sinto numa
grande dificuldade, porque já dizia Hartman que
uma pergunta se faz num minuto e uma resposta
pressupõem três horas. Mas, diria, que o fato de
o Presidente da República sair com uma grande
influência e uma grande força por ter sido eleito
por maioria absoluta, até, não impede de reco
nhecer que o Congresso, no seu contexto, repre
sente também a vontade nacional. Esta se con
centrou em dois lados: de um lado, na figura
do Presidente da República; e, de oUÚ'O lado, na
figura dos seus representantes diretos, Senadores
ou Deputados. De maneira que são dois poderes
que se correspondem, São distintos, mas são
complementares. Não há nenhuma contradição
e que se estabeleça uma solução Imerrnédia, no
sentido de que o Presidente da República não
escolha sozinho o seu colaborador príncipal,

A idéia de optar pelo semípresidenclalísmo re
sultou da minha observação ao que tem ocorrido
no Brasil ultimamente. Nos últimos vinte anos,
tem havido sempre um Primeiro-Ministro oculto;
ora é o Ministro do Planejamento, ora é o da
Fazenda, ora é o da Casa Civil, o que está a de
monstrar que a carga de serviço executivo é tão
grande que não é possível não haver um auxiliar
direto e principal para o Executivo. O que estabe
leço é que não seja escolhida de maneira absoluta
pelo Presidente da República, mas condicionado
à outra expressão da vontade popular, que tam
bém é eleitoral, que por maioria absoluta o Con
gresso dê anuência a um nome que poderá per
tencer ou não ao Parlamento. Esse problema po
derá ser objeto de discussão dentro da Consti-
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tuinte. De maneira que há perfeita harmonia. São
dois poderes que se contrabalançam, ambos ex
pressão do poder popular, do eleitorado. Há con
tradição. No Brasil tem havido é uma certa visão
carismática do poder, porque se personaliza o
poder no chefe de Estado. O que vamos fazer
é exatamente despersonalizar o poder. A grande
função brasileira está na despersonalização do
poder, porque existe chefe carismático onde não
há democracia. Ou acabamos com o carisma
como solução política, ou, então, não faremos
democracia. Daí a solução sugerida, uma solução
intermédia.

Estou convencido de que, adotado o regime
semipresidencial, poderemos, em um segundo
grau, em um segundo momento, abrir para outras
experiências. Mas, então, será a responsabilidade
da experiência e não a criação puramente cere
brina. O semipresidencialismo é o contrário, uma
construção prudente, o primeiro passo para um
grande caminho.

O SR. PRESIDENTE (Rubem Branquinho)
Concedo a palavra ao Prof. Cézar Saldanha.

O SR. CEZAR SALDANHA - Foi colocado
aqui, nobre Constituinte Nelson Wedekin, com
quem já debati em outras oportunidades, com
muita honra para mim que o problema da eleição
do chefe de Estado, no processo parlamentarista
da democracia pelos partidos - o parlamenta
rismo - é o ponto mais delicado. A eleição pelo
Congresso, como ocorre na Itáliae na Alemanha,
ou mesmo a não-eleição, como ocorre na Ingla
terra e na Espanha, tem a virtude de colocar na
quela função, que não é partidária, que é supra
partidária, identificada com as regras do jogo de
mocrático e com os valores básicos da naciona
lidade e da democracia, o máximo possível em
suprapartidariedade. Então, o método da eleição,
pelo Congresso, ou da não-eleição, consegue ob
ter o máximo de isenção na chefia de Estado.
Entretanto, um chefe de Estado, eleito nessas
condições ou não, carece da força que poderia
ter em certas ocasíõeq, especialmente de crise,
para enfrentar um parlamento ou um governo.

De modo que outra solução - defendida na
Constituição de Weimar, parlamentarista, e foi re
petida pela Áustria-éfazero Presidente da Repú
blica diretamente eleito para que, eleito direta
mente, pudesse ser efetivamente o poder mode
rador, com força para mediar os conflitos entre
o parlamento e o Governo, e poder defender as
regras do jogo democrático e os valores da demo
cracia. Assim, hoje, temos parlamentarismo da
França, com eleições diretas do chefe de Estado,
e Portugal, com eleições diretas do chefe de~
do. Em ambos os casos, se olharmos a Consti
tuição francesa e a portuguesa, verificaremos que
o cargo é suprapartidário, o sistema é que é de
eleição direta.

Na França o processo de eleições ainda se faz
por um critério exageralmente partidário. Mas de
um de Gaulle, que no dizer de Prelot, govemou
o país presidencialisticamente num sistema parla
mentar, tinha grandes poderes. Mas se analisar
mos Charles de Gaulle, Georges Pornpodou, Valé
ryGiscard d'Estaing, e agora FrançoísMitterand,
veremos que há uma progressiva colocação do
Chefe de Estado numa função arbitral.Tenho cer
teza de que o próximo Chefe de Estado francês
será muito mais arbitral do que podemos imaqí-:

nar. Chamo a atenção para Portugal. Recebemos
agora a visita de alguém que é da nossa pátria
mãe da cultura, que fala a nossa língua, tem as
virtudes e os defeitos da nossa raça e da nossa
cultura, do nosso Brasil, Mário Soares. Ele fez
a sua campanha dizendo: "Não sou o candidato
do Partido Socialista, sou o candidato da pátria
portuguesa. Já fui socialista, do partido, já fui go
vemo, agora a minha tarefa é cuidar de fazer gran
des consensos". Aqui no Brasil S. Ex' fez questão
de declarar isso várias vezes. Não vejo problema
de a Constituição, ao regular o cargo de Presi
dente da República, dizer claramente que é uma
função arbitral, de magistrado, que terá poderes,
sim de dissolver o Congresso; de mandar um
govemo embora; de intervirnas crises; é o coman
dante supremo das forças armadas, neutralizando
os militares da política, mas dizer claramente que
essa função é arbitral. A prática brasileira, sem
dúvida, irá evoluir,como estão evoluindo Portugal
e a França, nesse sentido, de fazer com que o
cargo faça o homem. O hábito também faz o
monge. Uma instituição dessa natureza vai mol
dando e ensinando o próprio povo à escolher.
Porque, quando se elege um Presidente da Repú
blica, o povo vai-se acostumando. Ele estã elegen
do não um líder partidário, mas sim o primeiro
magistrado do país, para defender a ordem demo
crática e os valores da pátria.

O SR. PRESIDENTE (Rubem Branquinho)
Caros colegas, acredito que a nossa reunião foi
extremamente proveitosa, a hora já vai bastante
avançada, e queremos agradecer, sobremaneira,
aos professores Miguel Reale, Cezar Saldanha,
Sérgio Rezende e Pinto Ferreira.

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

O SR. PRESIDENTE (Rubem Branquinho) 
Concedo a palavra a V. Ex", mas rapidamente,
por favor.

O SR. CONSmUlNTE VICTOR FACCIONI
Sr. Presidente, é apenas para destacar, junto com
o agradecimento de V. Ex", o pesar, pelo menos
meu, pessoal, e creio que de todos, de não termos
podido contar com os ilustres conferencistas para
um debate maior. Eu até aqui, em tom de brinca
deira, evidente, mas de alta significação, disse que
o aperitivo foi excelente, pois já são 14h25min.
É pena que não possamos almoçar a conferência
e servi-Iaainda em sobremesa ou, quiçá, no jantar.
Porque o tema merecia ser exaurido em maior
espaço de tempo. Ficamos limitados. E na limita
ção pode ficar no ar alguma dúvida, pode até
suscitar algum questionamento ou até idéia de
atrito intelectual de colocação. Quando na verda
de, se pudéssemos aprofundar, chagaríamos a
melhores conclusões.

Ressalto isso até para justificar a intempesti
vidade de duas ou três intervenções minhas. Gos
taria de ter podido ir para a réplica, trêpica, e
ter ouvido a réplica e a tréplica, mas quiçá outra
oportunidade teremos, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rubem Branquinho)
De toda maneira, foram extremamente instrutivas
as exposições aqui feitas, e a Comissão do Poder
Legislativo agradece. Quero apresentar as escu
sas do nosso Presidente, Bocayuva Cunha, que
tinha um compromisso inadiável ijs 14h. Quere
mos agradecer a presença dos senhores na Sub-

comissão e assinalar também a presença do Prof
Miguel Reale Júnior aqui.

Lembro aos membros da nossa Subcomissão
que teremos reunião hoje, às 17h, e que amanhã
teremos aqui exposições de eminentes figuras,
brasileiros que também virão dar a sua contri
buição ao nosso trabalho. Relembro o nome do
Ministro Célio Borja, do Supremo Tribunal Fede
ral, do ex-Deputado Nelson Marchezan, do ex-De
putado Fláyio Marcílio.

Agradeço a todos e declaro encerrada esta nos
sa reunião.

ATADA3' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

As dezessete horas e trinta e cinco minutos
do dia vinte e oito de abril de mil novecentos
e oitenta e sete, em sala própria do Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, sob a Presidência do Se
nhor Constituinte Bocayuva Cunha. Comparece
ram os Senhores Constituintes: Henrique Córdo
va, Nelson Wedekin, José Jorge, Manoel Ribeiro,
Farabulini Júnior, Jorge Hage, VictorFaccioni, Mi
ro Teixeira,Rubem Branquinho e ViníciusCansan
ção. Constatada a existência de quorum, o Se
nhor Presidente abriu os trabalhos, dispensando
a leitura da ata anterior, por ter sido a mesma
distribuída aos presentes e, a seguir, aprovada.
A reunião destinou-se ao debate dos seguintes
temas relacionados ao Processo Legislativo: De
creto-Lei, Regime de Urgência, Emendas Consti
tucionais, Processo de Votação, Projetos de Inicia
tivaParlamentare Veto.Primeiro a usar da palavra,
o Relator da Subcomissão, Senhor Constituinte
José Jorge teceu breves considerações sobre ca
da um dos assuntos em pauta, após o que cada
um dos presentes interveio com colocações a
respeito e, ao final, o Senhor Constituinte Jorge
Hage sugeriu que, no mesmo dia da Audiência
Pública sobre "Poder Legislativoe Opinião Públi
ca", com a participação de seis jornalistas, çs
Comitês de Imprensa do Senado e da Câmara
dos Deputados, também possam oferecer suges
tões por escrito à Subcomissão. ENCERRAMEN
TO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerrou os trabalhos, às dezenove horas
e cinco minutos, lembrando que amanhã, dia vin
te e nove, será realizada, na Comissão Temática,
Reuníão de Audiência Pública com a participação
do Senhor Presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil,Márcio Thomaz Bastos, e convocou no
va reunião extraordinária também para amanhã,
às dezessete horas, quando serão ouvidos, em
Audiência Pública, os ex-Presidentes da Câmara
dos Deputados, Nelson Marchezan, Flávio Mar
cílio e 'Célio Borja, este último Ministro do Supre
mo Tribunal Federal. As notas gravadas, depois
, publicando-se a sua íntegra no Diário da Assem
bléia Nacional Constituinte. E, para constar, eu,
Maria Linda Morais de Magalhães, Secretária, la
vreia presente ata que, após a sua leitura e aprova
ção, será assinada pelo Senhor Presidente Consti
tuinte Bocayuva Cunha.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Dando início à nossa reunião, como manda a
boa norma e a praxe, teríamos de aprovar a Ata
da reunião da manhã de hoje. Como não está
aqui o Constituinte Miro Teixeira, pedirei à Secre
tária que leia a Ata.
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o SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente requeiro a dispensa da leitura
da Ata.

(taprovado o pedido de dispensa da leitu
radaAta)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - De
acordo com o roteiro do Relator, teríamos os se
guintes temas para serem debatidos na reuniãc
de hoje: "Decreto-lei, Regime de Urgência, Emen
dasConstitucionais, Processo de Votação, Proje
tos de inidativa parlamentar e veto". É uma pauta
muito rica.

Vamos começar com Decreto-lei, que é uma
coisa muito importante.

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

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

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Gos
taria de indagar a V. Ex", Sr. Presidente, e ao Rela
tor se continuam válidas essas datas com esses
temas, ou se teríamos de fazer uma adptação
aí, porque, por exemplo, houve reuniões que não
puderam ser realizadas, como essa da sexta-feira,
"Atribuiçôes do Poder Legislativo",e a de quinta
feiraà tarde. Enfim, não seria o caso de se atualizar
um pouco essa agenda? Houve reuniões que não
se realizaram.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Até
se realizaram, mas não concluímos a pauta.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Não
deu para esgotar o tema?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Ex
tamanete.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na realidade,
creio que se poderia fazer isto. Agora, este é uma
tema muito interessante.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Tudo
bem. Sem prejuízo de voltarmos a esses temas
em outro dia?

O SR. RELATOR (José Jorge) - Sem prejuízo
de, em outro dia, voltarmos a alguns desses temas
que não foram debatidos.

O SR. CONSTITCIlNTE JORGE HAGE - Tudo
bem. Estou de acordo. Pediriaapenas, para minha
orientação e, talvez,para orientação de outros co
legas, que V. Ex' recapitulasse quais os temas
que já foram cobertos e quais os que iremos cobrir
depois.

O SR. IRELATOR (José Jorge) - Reunião de
debate: Dia 21, terça-feira, às 17 horas, primeira
reunião. No dia 21, discutimos: "Sistema uníca
meral-bicameral", "Prazo de funcionamento do
Congresso", "Recesso" e "Convocação extraordi
nária". Níio discutimos: "Solicitação de informa
ções ao Executivo" e "Relacionamento com ou
tros Poderes."

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Falta
ram esses dois, não é?

O SR. RELATOR (José Jorge) - Exatamente.
No dia 2<!, discutimos: "Imunidade Parlamentar",
"Vantagens e Obrigações", "Restrições aos Parla
mentares", "Comissões de Inquérito", "Comis
sões Permanentes". Não discutimos: "Presença
de Ministro" e "Articulação com a Sociedade Cí-

vil". No dia 23, quinta-feira, às 10 e às 17 horas,
discutimos esses temas na reunião de avaliação:
"Número de Deputados", "Duração de Mandato"
e "Representatividade de cada Estado". Não dis
cutimos: "Competência privativa da Câmara" e
"Competência privativa do Senado". Discutimos:
"Número de Senadores", "Duração de mandato"
e "Representatividade por Estado". Não discuti
mos: "Atribuições do Poder legislativo."

Hoje iríamos discutir "Decreto-lei" e essa parte
do processo legislativo.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - "Nú
mero de Senadores", "Duração de Mandato" e
"representatividade por Estado"?

O SR. RELATOR (José Jorge) -Isso iremos
discutir na segunda-feira.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE 
"Competência privativa da Câmara" e "Compe
tência privativado Senado", não discutimos?

O SR. RELATOR (José Jorge) - Não. Hoje,
então, seria este. Como este tema aqui é mais
interessante e polêmico - "Decreto-lei" - seria
melhor nós discutirmos. Depois marcaríamos
uma reunião para discutir tudo o que ficou fal
tando.

O SR. CONSTITCIlNTE JORGE HAGE - Tudo
bem.

O SR. PRESIDENTE- (Bocayuva Cunha) 
Então, vamos começar com "Decreto-lei", que
é uma coisa muito importante. Não sei se a Sub
comissão deseja ouvir a opinião do Relator ou
se algum dos Srs. Constituintes...

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Co
mecemos pelo Relator.

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

O SR. RELATOR (José Jorge) - Sr. Presidente,
na verdade, a primeira conclusão a que se chega,
quanto ao problema do decreto-lei é que ele foi
o instrumento criado para agilizar o trabalho do
Legislativoem casos especialíssimos e se tomou
um verdadeiro instrumento de arbítrio. O que se
verifica, na realidade, é que o Governo, durante
todo o período em que o ex-MinistroDelílm Netto
comandou a economia do País, legislou com de
cretos-leis. Mesmo agora, nesse período do Go
verno do Presidente José Sarney , que, logo ao
assumir, prometeu que não baixaria nenhum de
creto-lei - não sei se V. Ex"s se lembram, mas
houve essa promessa - quando veio o Plano
Cruzado, o decreto-Iei voltou a ser usado, da mes
ma forma como era utilizado anteriormente. Boa
parte das Constituições que tive oportunidade de
ler dão sempre uma solução para a necessidade
de agilização do Executivo, isto é, não há dúvida
de que existem determinadas medidas que o Exe
cutivo tem de tomar de uma forma que só pode
divulgara posterlorl. Por exemplo, se o Governo
quer promover uma maxidesvalorização do dólar,
não vai divulgar na televisão e no rádio essa sua
intenção, porque aí se perderia a finalidade.

Este é um aspecto. Principalmente na adminis
tração da economia, o Executivo necessita, mui
tas vezes, de tomar algumas medidas que só po
dem ser divulgadas a posteriorl. Por outro lado,
também sabemos que o Congresso não as pode
aprovar sem que sejam divulgadas.

Este o aspecto positivo que vejo, quanto à exis
tência não do decreto-lei, mas de algo parecido
com ele. O que não podemos aceitar é o Execu
tivo baixar decreto-lei simplesmente para não ter
o trabalho de aprovar as leis no Congresso Nacio
nal, porque isso retira toda a importância do Con
gresso Nacional e tumultua o processo de hierar
quia das leis. Muitas vezes passamos aqui dias
e dias discutindo uma lei que não é muito impor
tante, enquanto o Governo baixa um decreto-lei,
tratando de matéria muito mais importante. Isso
gera aquela sensação de perda de tempo que
muitas vezes temos.

Gostaria de ouvir dos companheiros de Subco
missão qual seria a solução que pudesse garantir
ao Executivo,na medida da necessidade extrema,
rapidez em suas ações e, ao mesmo tempo, evitar
esses abusos, ou seja, de o Executivo baixar de
cretos-leis sem controle e sem prazo para encami
nhamento e aprovação pelo Congresso Nacional.

Por exemplo, aquele decreto-lei que criou o
compulsõrio, que já vai completar um ano, não
foi debatido nem aprovado pelo Congresso. Exis
tem algumas sugestões no sentido de acabar pura
e simplesmente com o decreto-lei, que passaria
a não existir mais. Mas essa é uma medida de
certa responsabilidade.

Gostaria de ouvir o que acham os companhei
ros: deve-se acabar com o decreto-lei de uma
vezou devemos criar um mecanismo que garanta
ao Executivo uma forma de apressar suas deci
sões, evitando esses abusos que estão ocorrendo?

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Vou
propor à Subcomissão que se faça uma primeira
rodada, em que cada Constituinte poderá falar
por cinco minutos ou mais, se assim o plenário
o desejar. Começarei concedendo a palavra ao
Constituinte Nelson Wedekin.

O SR. CONSTITUINTE NELSONWEDEKIN
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, desde logo, ma
nifesto minha opinião de que deveríamos encon
trar alguma forma que tenha essa característica
do atual decreto-Iei, evidentemente com algum
sistema de contenção - foi a expressão usada
hoje de manhã - no sentido de que isso não
venha caracterizar-se em abuso do Poder Execu
tivo.Mas não me parece que exista dúvida quanto
à necessidade do Executivo ter em suas mãos
alguma forma de mecanismo de vigência ime
diata, pelas razões já expendidas pelo Relator e
até para acompanhar aquilo que, ao que me pare
ce, todas as Constituições modernas contem
plam, uma figura mais ou menos semelhante ao
decreto-Iei. Qual deva ser esse mecanismo, de
que forma será, acho que isso deve nascer do
debate que teremos aqui. Em princípio, sou favo
rável, evidentemente, com os limites recornen
dáveis, para que não haja abuso do Poder Exe
cutivo.

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

O SR. CONSTITCIlNTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, o art. 55 da atual Constituição
assegura ao Executivo o direito à utilização do
decreto-lei. Toda a luta popular que se verificou
no País para a derrubada da Velha República, in
cluindo na campanha das diretas o debate a pro
pósito do decreto-lei, já se encontra inserida nas
raízes populares da Nação. Não havia possibi
lidade de se promover um debate público, quer
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na universidade, quer no sindicato operário, quer
no sindicato patronal, quer nos grandes comícios,
nas praças públicas, se não falasse na extinção
do decreto-Iei.

O decreto-lei é uma figura que teve seu nasce
douro exatamente no sistema discricionário e to
talitário.

De minha parte entendo que se deva extirpar
do texto constitucional vigente o art. 55, porque
qualquer que seja a redação que se lhe empreste,
haverá abuso.

Em 1983, quando tomamos posse, na Legis
latura passada, já nos deparávamos aqui com o
Decreto-lei n"2.012, que veio dispor sobre a refor
ma salarial. No entanto, o decreto-Iei que estabe
lecia as normas para uma reforma salarial - ab
surda, abjeta sob todos os títulos - que deu mar
gem a grandes acordos espúrios nesta Casa, in
clusive o acordo com o Partido Trabalhista Brasi
leiro, para possibilitar maioria ao Governo da épo
ca, estabelecia o modelo da nova forma de se
pagar salários. Não tratava de segurança nacional
nem de finanças públicas, sequer de normas tri
butárias, muito menos da criação de cargos públi
cos e da fixação de vencimentos.

Enquanto a figura do decreto-lei estiver inserida
no texto, dará margem a qualquer tipo de especu
lação, porque a norma jurídica passa a ser substi
tuída pelo comportamento político do Congresso.
E o comportamento político do Congresso é o
rolo compressor que havia no passado, isto em
relação ao antigo Partido Democrático Social, e
hoje há em face do Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro. A verdade é que o rolo com
pressor estraçalha qualquer norma constitucional,
se contiver esse dispositivo.

Da minha parte desejo apresentar sugestão
oral, como faço agora, no sentido de que seja
extirpado o art. 55, atendendo à realidade demo
crática que pretendemos impor à Nação.

Agora, há o remédio da leiordinária, que poderá
ter prazos especiais excepcionalíssimos. Em ou
tras palavras, o Poder Executivo, quando precisa
de uma medida de caráter de urgência, envia ao
Congresso Nacional dispositivo legal em que soli
cita que em tantas horas se decida ao menos
quanto à preliminar. Pode ou não proceder assim.
Uma forma assim, ou seja, um dispositivo legal
que conduza o Congresso Nacional, mesmo em
recesso - quando será necessariamente convo
cado- para a apreciação desse dispositivo, extin
guindo-se de uma vez por todas, essa figura abje
ta, totalmente espúria, contida nesse diploma tota
litário.

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

O SR. CONSillUlNTE HENRIQUECÓRDOVA
-Sr. Presidente, Srs. Constituintes, não há dúvida
de que todos os que não desejam ir a contrapelo
da realidade estão convencidos de que é um im
perativo dotar-se o Governo da capacidade de
expedir atos legislativos em determinadas cir
cunstâncias. A partir desse pressuposto eu enten
deria que, no nosso País, sem perdermos de vista
a conjuntura atual e a imediatamente anterior,
há de se fazer um trabalho primeiro de desmisti
ficação dos atos legislativos expedidos pelo Go
verno. Não chamaríamos mais decretos-leis. Aco
lheríamos dispositivos de outros textos constitu
cionais, que denominaT e designam de atos le-

gislativos a matéria expedida em forma de leipelo
Governo.

Em segundo lugar, seria de extrema neces
sidade e urgência que se diminuísse sensivelmen
te o espaço para o decreto-lei. E a diminuição
desse espaço estaria na q:@ção de mecanismos
de delegação legis~temamente,~nJ::!Parl-ª:
mento,eãelegação externa, do Poder Legislativo,
paráLJtle-o-GevemoieglSfasse sobre determina
das matérias e em função dos parâmetros por
ele.estabelecídos. E delegação interna às Comis
sões Técnicas das Casas, que teriam muito me
lhores condições de legislar, com muito mais rapi
dez, do que o Congresso Nacional como um todo.
Entendemos que uma das grandes dificuldades
do nosso processo legislativo está na falta do uso
que a Constituição prevê da delegação intema.
E muito difícilse mobilizar um Congresso, integra
do de número tão avantajado de Parlamentares,
quando seria muito fácil, em razão das matérias,
diminuir o processo de elaboração legislativa,
dando-o às Comissões.

O Congresso Nacional - diz-se - é o espelho
do povo, ou a Câmara dos Deputados é o espelho
do povo e o Senado Federal o espelho dos Esta
dos. Mas esse espelho é formado por peças, nu
mericamente, de forma arbitrária. Porque dizer
que 487 Deputados são o espelho do povo equi
vale a dizertambém, com muita propriedade, que
uma Comissão composta de 10% dos membros
da Câmara dos Deputados é o espelho da Câmara
dos Deputados. Acho que a forma de se diminuir
o espaço para essa legislação, que é necessária
e que é expedida pelo Governo, está na agilização
do processo legislativo, através da delegação in
tema e da delegação extema.

Por outro lado, parece-me que, na nossa Cons
tituição atual a sugestão da Comissão Afonso Ari
nos, ainda padece de determinados preconceitos,
quando impede que a delegação seja feita sobre
matérias de exclusiva competência, quer da Câ
mara dos Deputados, quer do Senado Federal,
quer do Congresso Nacional.

A Constituição portuguesa, a meu ver, adota
urna solução que me parece modema e que aten
deria às nossas exigências, que é a de propor
a discussão e votação dos projetos de lei em sua
generalidade e em sua especificidade.

Na generalidade, o pronunciamento seria, no
caso português, da Assembléia da República. Aqui
poderia ser do tongresso Nacional ou da Câmara
dos Deputados. Em todo caso, sempre a discus
são e votação da especificidade do projeto de
lei se daria no âmbito da Comissão especializada ..
Sobre matéria educacional, por exemplo, o Con
gresso poderia votar pela generalidade e imediata
mente deferir à Comissão de Educação a discus
são e o voto da especificidade.

Resumindo o meu ponto de vista, Sr. Presi
dente, entendo que o ato legislativo, em determi
nadas emergências, é indispensável seja facul
tado, na sua expedição, ao Governo. Há meca
nismos parao controle, fiscalização e até sustação .
desses atos. Citei o caso da Constituição italiana
e da própria Constituição portuguesa. Na Consti
tuição portuguesa, a Assembléia da República,
por um número reduzido de parlamentares, é cha
mada a se pronunciar num prazo de 5 dias sobre
o ato legislativo do Govemo. Se não houver essa
iniciativa, ele é tido como aceito. E um número
maior de deput.?dos, ultrapassa~sse prazo,

dentro de 15 dias, poderá até requerer a convo
cação da Assembléia da República para examinar.
Se a iniciativa não ocorrer, dá-se como aceito,
como referendado, tacitamente, pela Assembléia
da República. E o processo italiano é o inverso
do que adotamos na atual Constituição. De modo
que há mecanismos ao nosso alcance que podem
ser perfeitamente incorporados no novo texto
constitucional e que obviarão os inconvenientes
do decreto-Iei, na forma em que ele hoje é expe
dido, mas não privarão o Govemo da necessidade
de expedir atos com características de lei, para
atender emergências. Sou a favor de uma dimi
nuição do espaço para esses atos legislativos,
através da delegação legislativa intema e da dele
gação extema.

Era o que, tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) -Mui
to obrigado.

Concedo agora a palavra ao nobre Constituinte
Jorge Hage.

O SR. CONSillUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, acho que devo divi
dir essa matéria em duas partes: em primeiro
lugar, a julgar pela atual colocação do problema
em nossa Constituição, como foi lido ali pelo no
bre Constituinte Farabulini Júnior, não tenho a
menor dúvida, sou pela extinção do que está nes
se artigo, no sistema atual. Todavia, não posso
dizer,em sã consciência, que já tenha completado
a formulação do que ofereceria em lugar disso
que está aí. Neste momento, não tenho ainda
essa posição, digamos, propositiva, completa,
fundamentalmente por uma razão muito simples:
não estou convencido de que possamos definir
essa questão sem definir antes um sistema de
govemo. Entendo que as duas coisas começaram
a evidenciar-se hoje, em dado momento da dis
cussão da parte da manhã, mas essa discussão,
infelizmente, foi interrompida pela Mesa, devido
à premência do tempo. Já eram 14 horas ou
mais e o nosso Presidente titular até se tinha au
sentado. O Deputado Rubem Branquinho estava
conduzindo os trabalhos, quando se começou a
travar um debate interessantíssimo, riquíssimo.
Era fundamental para todos nós que se instalasse
aqui esse debate entre o Deputado Farabulini Jú
nior e o Professor Cézar Saldanha. A discussão
foi interrompida quando íamos entrando nesse
ângulo da questão, parlamentarismo e decreto-lei,
ou seja, a mudança total da situação, quando
se altera o pressuposto, que é o sistema de gover
no. A permanecer o sistema presidencialista, sou
pela extinção do decreto-lei, pelo menos na forma
em que está. Teremos de caminhar para algumas
das formas aventadas pelo Constituinte Henrique
Córdova, substituí-lo por formas de delegação,
pensar no modelo italiano, no decurso de prazo
ao contrário - se passar do prazo, está rejeitado
- e prazos mínimos de apresentação, como foi
aqui sugerido por outros Constituintes, até em
24 horas, se for o caso.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Quanto a
essa sugestão, permita-me, só poderia existirum
decreto-Iei. Só se poderá adotar o segundo quan
do o primeiro for aprovado. Não se poderá rejei
tá-lo.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - É
mais outra idéia interessante. Mas quero dizer fun
damentalmente que entendo que a matéria deve
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ser discutida juntamente com o tema "Sistema
de Governo". Se adotado o parlamentarismo, o
Governo corresponde a uma manifesta maioria
parlamentar. Os atos deste Governo podem levá
lo inclusive à destituição a qualquer momento.

Eu já não vejo então o decreto-lei como uma
arma do arbítrio. Nessa situação, não é. É uma
arma da expressão da vontade popular, indíscutí
velmente majoritário, porque, se não o for, o Go
verno caí, e pode ser um instrumento da maior
importância para a efetivação de mudanças so
ciais, de avanços reais, na linha da intervenção
do Estado, no jogo das forças da economia. En
tão, por uma postura liberal de simplesmente de
fender as prerrogativas do Poder Legislativo, não
quero cair no erro de desinstrumentalizar um Go
verno que, então, não terá o menor risco de ser
um Governo arbitrário, discricionário ou contra
a maioria - porque ele não poderá sê-lo, sendo
um Governo parlamentar. Quero, sim, instrumen
talizaresse Poder para efetivamente ter condições
de intervir, de interferir em situações que talvez
exijam essa rapidez e esse efeito surpresa. De
sorte que quero manifestar-me por enquanto as
sim, deixando condicionada à opção pelo sistema
de Governo uma posição definitiva quanto ao de
ereto-lei,

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunhá) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Manoel
Ribeiro.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL RIBEIRO 
Sr. Presidente, Srs, Constituintes, entendo que o
decreto-lei é absolutamente necessário para agili
zar algumas formas e algumas necessidades do
Governo, Evidentemente, não podemos aceitar
o decreto-lei usado arbitrariamente, como tem
sido sua aplicação nesses últimos governos no
nosso País. Parece-me que a solução é aquela
em que sebaseou o nosso companheiro Henrique
Córdova:a diminuição dos prazos, até de validade
desse decreto. Emitido o decreto-lei, em 24 horas
o Governo teria de mandar para o Congresso,
num prazo, portanto curtíssimo. E o Congresso,
então, teria um prazo para se manifestar. Eviden
temente, se não se manifestar cairianaquela situa
ção de que teria aprovado. Ora, como o decre
to-lei - todos estamos de acordo - ofende o
Legislativo, ofende a nós, deputados, teríamos in
teresse em que ele fosse votado e então rejeitado
ou aprovado. Se fosse o caso, a eficácia do decre
to devenia também ser considerada, porque, se
aprovado, o decreto-lei continuaria com todo o
seu vigor. E nós teríamos então o interesse de
rejeitá-Ioou aprová-lo no menor espaço de tem
po, a fírn de que os efeitos por ele produzidos
não tivesse grande espaço de tempo. Creio que
a solução deve ser essa aí, também de acordo
com a especificidade do decreto. Parece-me que,
ao entrar na Casa Legislativa, o decreto devena
ser imediatamente encaminhado, aí vou um pou
co diferente do companheiro Henrique Córdova,
à Comissão Técnica específica, para que ela se
pronunciasse a seu respeito e, imediatamente,
num prazo também curto, a encaminhasse à deci
são do Plenárioda Câmara dos Deputados. Com
-se a efic:ácia do decreto-lei, chegaríamos por aí,
porque é incontestável que se trata de uma arma
de que C) Governo precisa e, em alguns casos,
inclusive, até sigilosamente. E esse sigilo, é evi
dente, após emitido o decreto-lei, estando ele em
vigor, na sua plenitude, teríamos interesse em

mantê-lo ou retirá-lo. Mas ele não quebraria o
sigiloque o Governo quis dar àquela sua medida.

Esta a minha colocação.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Constituinte Victor Faccioni, estamos debatendo
o tema decreto-lei, como V.Ex' já percebeu. Tem
V. Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, creio que o pro
blema do decreto-lei deve ser analisado dentro
de um contexto mais amplo: decreto-lei no siste
ma parlamentarista e decreto-lei no sistema presi
dencialista. São situações completamente dífe
rentes, No sistema parlamentarista o decreto-lei
submete o Governo ao risco do voto de descon
fiança, na medida ..em que propuser um decreto
que venha obter o repúdio do Parlamento, da
maioria.É diferente do decreto-lei no sistema pre
sídencíahsta. No sistema presidencialista, já ouvi
Ministroso defenderem, como o Ministro Dílson
Funaro. Por ocasião do lançamento do Plano Cru
zado, justificavaS.Ex'o uso do decreto-lei,porque
as medidas tinham de ser adotadas de surpresa,
exatamente como tão bem se referiu o nobre
Constituinte Manoel Ribeiro. Mas viposteriormen
te o mesmo MinistroDílsonFunaro, mais recente
mente, quando S. Ex' já não mais gozava do mes
mo prestígio popular que tinha à época do Plano
Cruzado, combater o decreto-lei, utilizando-se ar
gumentos exatamente contrários. DiziaS. Ex' que,
em matéria econômica, era preciso alcançar o
consenso para se ter eficácia, porque agora esta
mos ouvindo o partído, as forças econômicas e
sociais, as forças políticas, as lideranças - sem
o consenso, não há eficácia. De qualquer forma,
entendo que o mínimo que se tem de fazer é
inverter o mecanismo do decreto-lei. Vencido o
prazo, se não foi apreciado, terá de ser conside
rado automaticamente rejeitado. O descaso, a
desconsideração ao Parlamento deve ser tomada
com rejeição e não, ao contrário, o Governo obter,
pela inércia do Parlamento, a aprovação de decre
to-lei. é o caso atual do empréstimo compulsório.
Estamos sujeitos a ter um empréstimo compul
sório funcionando sem ser votado, e só vir a ser
votado quando já tiverpassado o período de inte
resse do Governo.N, o Governo não obstaculiza,
mais a aprovação, relaxa a pressão que deve fazer
sobre as suas Lideranças, e, então, o Congresso
se dispõe a votar. Como aí já não há mais necessi
dade, o Congresso rejeita. Mas a rejeição que
consqüências trará? Apenas para o futuro, pois
todo o passado terá sido um passado de eficácia
efetiva do decreto-lei, como se ele tivesse sido
aprovado. Então, primeiro, o mínimo é inverter
mos o mecanismo; segundo, a meu ver, dentro
do sistema presidencialista, ele não cabe. N tería
mos que pensar em outras opções: a leidelegada,
o ato legislativoa que se refere o Deputado Henri
que Córdova,mas dentro de outro esquema, com
um prazo fatal e, dentro deste, ~ automaticidade
da rejeição a não aprovação. E o meu pensa
mento a esse respeito.

O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Pas
so a palavra ao Constituinte José Jorge.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Sobre este
tema, realmente, acredito que muitas coisas im
portantes foram ditas. Acho importante o que dis
se o Constituinte Farabulini Júnior, no sentido

de que há uma conotação também políticaquan
to a esse problema do decreto-lei. Lembro-me
de que foi feita uma campanha muito grande
pela volta das prerrogativas, e se foi às praças
públicas. Apesar de se acreditar que o povo não
entende muito o que seja decreto-lei, mesmo as
sim, sempre se o combateu. sempre se pediu
a sua extinção. Esse, realmente, é um aspecto
muito importante.

Umsegundo aspecto - e o Constituinte o res
saltou muito bem - é que, evidentemente, o Exe
cutivo necessita desse instrumento, um instru
mento que agilize determinadas decisões, como
já foi falado aqui.

Também esse nome, ato legislativo, pode ser
uma sugestão interessante. Creio que a lei dele
gada pode ser um tipo de solução para alguns
casos. E acredito que teremos de encontrar uma
forma que talvezextinga o decreto-lei, exatamente
pelos aspectos políticos, e permita uma solução
que garanta a agilidade necessária, em casos ex
tremos, e também permita, como disse o Consti
tuinte Manoel Ribeiro, que o Poder Legislativo te
nha sua partícipação o mais rápido possível.

Acho que me encarregarei, de agora em diante,
de buscar esta solução, e depois discutiremos
já com a sugestão escrita.

Quanto ao problema do parlamentarismo ou
do presidencialismo, como foicitado pelos Cons
tituintes Jorge Hage e VictorFaccioni, realmente,
no caso do parlamentarismo, a não-aprovação
de um decreto-lei equivale praticamente a um
voto de desconfiança ao Governo. Isso tem um
peso, porque o Governo não iriabaixar uma gran
de quantidade de decretos-leis sabendo que se
estaria arriscando a cada momento em relação
a isso. Dois tipos de soluções foram apresentadas
aqui, sendo que, numa delas, apenas se premite
o decreto-lei de um em um, isto é, só será permi
tido baixar decreto-lei quando for aprovado ou
recusado o anterior. Quanto a essa história de
que se não for votado deverá ser recusado e não
aprovado, aí há um consenso: tudo aquilo que
não foi aprovado deve ser recusado, ou seja, é
considerado não aprovado, apesar de normal
mente não ser assim. Esse seria, talvez, um tipo
de sugestão. Decretos-leis, atos legislativos ou o
que fosse só poderiam ser baixados um por um.
Baixado o decreto-lei, seria preciso trabalhar para
aprová-lo rapidamente, para se poder dispor no
vamente do instrumento. Só poderia ser usado
novamente se aquele primeiro fosse aprovado.
Embora um tanto inusitada, evidentemente é uma
sugestão também interessante.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Per
mita-me. Apenas um ponto me preocupou na
sua colocação. Concordo com o conteúdo de
grande parte do que foi dito, mas não sei se me
engano quando interpreto. Senti que nosso Rela
tor estaria - digamos assim - esboçando as
colocações que faria no relatório, independen
temente da opção pelo sistema de Governo, para
avançar o trabalho, e pressupondo um pouco a
permanência do sistema presidencialista...

O SR. RELATOR (José Jorge) - Estou traba
lhando nas duas opções.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Por
que, quando o Relator falou que, na hipótese do
sistema parlamentarista, a coisa mudou, fiquei
com a impressão de que haveria aquilo que nós,
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que defendemos o sistema parlamentarista, teme
mos, ou seja, que, por uma questão até de inércia,
se não se define antes que vai haver mudança
do sistema, a tendência desta e de todas as Co
missões será de trabalhar na hipótese da manu
tenção do presidencialismo. Isso me amedronta.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na realidade,
tento trabalhar com as duas opções. Inclusive,
quando examino cada artigo procuro ver se tem
implicações porque, se houver implicações, deve
remos ficar com uma espécie de segunda reda
ção. E aí não dá para ser eclético. É preciso que
se tenha as duas.

O SR.CONSTITUINTEJORGE HAGE-Supo
nho que a primeira hipótese não seja a prioritária.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Não é. É pre
ciso haver as duas. Uma outra possibilidade que
não foi levantada aqui - não sei se seria razoável,
mas a coloco apenas como um ponto de vista
- seria a possibilidade de o próprio Poder Legis
lativo sustar a execução do decreto-lei, através,
inclusive, de iniciativas parlamentares isoladas.
Por exemplo, 50% dos Parlamentares podem sus
tar a execução de determinado decreto-lei, através
de um documento assinado ou coisa desse tipo.
Não sei se isso seria bom, mas, pelo menos gera
ria um movimento muito grande. Toda vez em
que se baixasse um decreto-lei haveria algum De
putado que poderia mobilizar-se para coletar assi
naturas contra aquele decreto-lei e isso poderia
ser feito independentemente de qualquer pessoa.
Poderia ser uma iniciativaindividual do Parlamen
tar, como ele faz para apresentar uma emenda
constitucional. Enfim, ele poderia realizaressa luta
contra aquele decreto-lei de uma forma individual,
e poderia evidentemente conseguir ou não. Se
conseguisse que mais da metade do Poder Legis
lativo ficasse contrário explicitamente àquele de
creto-lei, o decreto-lei deixaria de vigorar, mesmo
antes de ser votado, e o Governo seria obrigado
a-lo etc. Seria outra forma também que se poderia
discutir.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Constituinte Nelson Wededin.

O SR. CONSTITUINTE NELSON WEDEKlN
Queria transmitir ao nobre Relator a minha idéia
de que não seja considerada essa hipótese do
uso de um único decreto-lei por vez, porque ou
o Governo tem necessidade extrema e as ques
tões são emergenciais - e serão emergenciaís
uma, duas ou dez questões - ou realmente
não fará nenhum sentido a existência de qualquer
forma parecida com ato legislativoou com decre
to-lei. Acho que essa é uma hipótese que não
deve ser considerada. Outro ponto que me parece
importante a considerar é que haja, aí sim, alguma
forma de decisão provisória do Congresso ou de
parte do Congresso, algo parecido com o seguín
te: o Governo, diante da necessidade de uma me
dida emergencial dessa'natureza, consultaria, por
exemplo, as Lideranças da Maioriaou a Comissão
Permanente, se ela vier a existir, como está pre
visto, por exemplo, no anteprojeto Afonso Arinos,
ou a Comissão específica, de tal modo que o
decreto-lei, ou o ato legislativoou que nome tenha
receba uma aprovação provisória, isto é, não seria
um ato secreto e sigiloso apenas do Poder Execu
tivo, mas teria uma passagem ou uma aprovação
qualquer, uma espécie de liminar de aprovação,

que permitisse a vigência imediata desse ato ou
dessa proposta.

O SR. CONSTITUINTE FARABUliNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, já na segunda rodada...

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Se
me permite, Constituinte Farabulini Júnior, o
Constituinte Miro Teixeira chegou agora e ainda
não se manifestou sobre o tema que estamos
debatendo, que é o decreto-lei.

O SR. CONSTITUINTE FARABUliNI JÚNIOR
-Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - V.
Ex' tem cinco minutos no máximo.

O SR.CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA-Des
ta vez queria pedir para me manifestar ao fmal.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - V.
Ex' é o final.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Te
nho uma visão sobre o decreto-lei. Ele deve ser
admitido. Penso que hoje, de forma muito ampla,
a Constituição trata do assunto. Poderíamos limi
tar essa possibilidade do decreto-lei. Acho que
em matéria de questão monetária, o Presidente
deve poder valer-se do decreto-lei. Penso que a
permissão para matéria financeira e matéria tribu
tária é uma renúncia de prerrogativas. Agora, só
para matéria basicamente monetária. Não vejo
aí outra razão de urgência que possa levar a per
mitir a edição de decretos-lei. Em termos de inte
resse do País, o que pode produzir uma especu
lação e conseqüentemente exige uma decisão
que entre em vigor imediatamente, com a divulga
ção ou com o conhecimento, só vejo esta questão
de matéria monetária. Não vejo outra possibili
dade. Pode ser que no debate eu me convença.
De qualquer maneira, deve-se permitir o decre
to-lei com o decurso de prazo ao contrário. A
omissão, funcionar a favor do Poder, é uma coisa
que penso ser inadmissível. Acho que é muito
radical acabar com o decreto-lei. Vi aqui uma
proposta vetando-o. Aliás, nem precisaria disso.
Bastaria que a Constituição não previsse o decre
to-lei.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Há uma pro
posta extingüindo-o.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Há
uma proposta extingiJindo-o.É um absurdo. Bas
ta que não conste. Mas acho que isso é muíto
radical. Penso que, em termos de interesse do
País, poderemos ter situações que o tomem ne
cessáno. Só vejo essa, que me faz lembrar muito
um episódio ocorrido na Inglaterra, em que o
Primeiro-Ministro negou que fosse haver uma re
forma monetária. À meia-noite foi anunciada a
reforma monetária - duas horas depois dele ter
negado. No dia seguinte ele declarou que havia
mentido no interesse da Inglaterra, mas que não
se sentia mais em condições de permanecer no
cargo porque havia mentido. De qualquer ma
neira, a questão da discussão monetária penso
que, às vezes, exige esse tipo de ação. Então,
é exclusivamente esse o meu ponto de vista sobre
o decreto-lei: deve ser limitadíssimo e com de
curso de prazo ao contrário.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Creio que houve aqui uma espécie de consenso
quanto a duas coisas pelo menos. Se houver o

decurso de prazo, ele deve funcionar ao contrário.
Em segundo lugar, não deve mais chamar-se de
creto-lei, mas outra coisa, ato legislativo. Com
a palavra o Constituinte Farabulini Júnior.

O SR. CONSTITUINTE FARABUliNI JÚNIOR
- Sr. Presidente...

O SR.CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA-Ape
nas um adendo, Sr. Presidente.

O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Pois
não.

O SR.CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA- Pen
so que tem que haver o decurso ao contrário.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com o decurso ao contrário. Exatamente. E com
outro nome, não como decreto-lei.

O SR.CONSTITUINTE MIRO TEIXElRA- Pen
so que tem de haver o decurso ao contrário. O
decurso de prazo tem de estar previsto, suspen
dendo a eficácia do dispositivo.

O SR RELATOR (José Jorge) - Para o caso
do decreto-lei isso é fundamental.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - É
fundamental. Para o caso do decreto-Iei é funda
mentaI.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Porque ele
está em vigor, inclusive.

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

O SR. CONSTITUINTE FARABUliNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, apenas um minuto. Agora, já
na segunda rodada, volto a insistir, e peço ao
Sr. Relator que medite profundamente, como sa
be fazer. Essa matéria do decreto-Iei está inserida
lá na raiz popular, como já disse, e tudo aquilo
que o Governo possa pretender através do decre
to-lei deverá poder fazê-lo dentro da legalidade,
em função do Congresso Nacional. Esse é o meu
ponto de vista. Pode tudo, tendo o que se possa
fazer através de um decreto-lei poder-se-á fazer
reduzidos os prazos, como ficou dito aqui, estabe
lecida uma excepcionalidade. Mas, quanto à ex
cepcionalidade, em casos de calamidade pública,
calamidade social, ingerência do Estado no dorní
nio econômico, quando haja carência de bens
e sonegadores à solta, para que possamos aten
der à população, aí, sim, deve haver uma lei em
caráter excepcional, que deverá ser discutida e
votada em tempo récorde. Não sendo assim, aí
o Poder Executivo poderá baixar o decreto. Mas
ante a audiência prévia do Poder Legislativo.Fora
disso, teremos cedido demais e teremos restau
rado os caminhos e escaninhos para a ditadura.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Creio que o Constituinte Jorge Hage manifestou
o desejo de falar. Tem a palavra o Constituinte
Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Na
medida em que o nosso Presidente estava tentan
do - digamos assim - extrair um consenso
quanto a alguns pontos, na medida em que o
nosso Presidente tentava definir a constatação de
um consenso sobre certos pontos, senti a neces
sidade de me manifestar. Na minha colocação
pretendi dizer que condicionava diretamente a
questão à opção por uma das duas formas de
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Governo. Na hipótese da opção pelo sistema par
lamentarista vejo como admissível o decreto-lei,
uma vez que como foi dito com muita clareza
- se ele estiver contrário à vontade da maioria
o próprio Governo cai. No sistema presidencia
lista,não estou ainda convencido de qual a forma
que adotaremos para substitui-lo, mas não sou
pela manutenção do decreto-lei nesse regime.
Acho que teremos de encontrar uma forma que
resolva todos os problemas, inclusiveo único que
acho que não se resolve na solução proposta pelo
Constituinte Farabulini Júnior, que é o problema
do efeito sigilo, do efeito surpresa. É o único que
não se resolve nessa forma, na minha opinião,
da legislação ultra-urgente para se resolver em
24 horas. Acho que se resolve praticamente tudo,
menos esse efeito sigilo, surpresa. Então, estou
ainda na busca dessa solução. Agora se o sistema
for parlamentarista, aí muda tudo. E nesta hipó
tese, acho admissível o decreto-lei, só nesta hipó
tese.

oSR.PRESIDENTE (BocayuvaCunha) -Mui
to oportunas as observações de V. Ex' Vamos
passar, então, para o próximo tema, que é exata
mente o regime de urgência.

Com a palavra o Relator, o Constituinte José
Jorge.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Sobre o regi
me de urgência, na realidade,o ponto mais impor
tante talvezseja o levantado pelo ConstituinteMiro
Teixeira, ou seja, de que todas aquelas matérias
que forem enviados ao Congresso Nacional e não
forem votadas, ao invés de serem consideradas
aprovadas serão consideradas rejeitadas. Acho
que em torno deste ponto existe praticamente
um consenso, Tudo aquilo que não for votado
será considerado rejeitado.

Quanto à questão dos prazos dos regimes de
urgência e das diversas formas, acredito que exis
te um tipo de regime de urgência em que se
cria uma comissão mista da Câmara e do Senado,
uma comissão mista de Deputados e Senadores
para examinar o projeto, com um prazo, se não
me engano, de quarenta e cinco dias. Então, o
projeto seque para votação em plenário. Na situa
ção atual, se, depois de dez sessóes, ele não for
votado, é considerado aprovado. Então seria con
siderado rejeitado. Mas esse tipo de regime de
~ de criar uma Comissão Mista _' epu:.
tados e ~) na ores, e ce orma choca com
aígumasiidêlas que havíamos discutido aqui, de
prestigiar as Comissões Técnicas, ou seja, de dar
mais força às Comissões Técnicas, porque essa
Comissão Mista é urna forma de o projeto não
passar pelas Comissões Técnicas, porque elas
estariam representadas pelos seus diversos Depu
tados e Senadores. Então, é preciso que analise
mos - e sobre isto gostaria de ouvir a opinião
dos companheiros - se é importante manter a
estrutura dessa Comissão Mista.Minha experiên
cia pessoal com essa Comissão Mistaé boa. Tra
balhei na Comissão Mista que aprovou a Lei de
Informática como Vice-Presidente. O Deputado
Bocayuva Cunha era membro também, dessa Co
missão, e me parece que, mesmo num prazo
curto de quarenta e cinco dias, por ser, assim,
uma Comissão Mista que trabalhava num local
determinado a coisa ficava até mais explícita do
que determinados projetos encaminhados direta
mente para a Comissão, e às vezes nos perdemos

neles, por não terem para a comunidade uma
exteriorização, como teve aquele que foi para a
Comissão Mista.Num prazo de quarenta e cinco
dias conseguimos ouviros segmentos mais repre
sentativos da comunidade, mais de cem horas
de depoimento etc. De tal maneira que foi uma
experiência válida a existência dessa Comissão
Mista. Mas também acho que ela se choca um
pouco com essas Comissões Técnicas que quere
mos prestigiar. Gostaria de ouvir a opimão dos
companheiros sobre essa situação dúbia, vamos
dizerassim, e soube outros pontos com referência
a regime de urgência, que não levantei aqui.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Co
mo, no outro tema, começamos da esquerda para
a direita, desta vez faremos o contrário. Começa
remos com o Constituinte Manoel Ribeiro.

O SR. CONSmUINTE MANOEL RIBEIRO 
Parece-me que, com relação ao regime de urgên
cia, todos estamos de acordo: o decurso de prazo
deve funcionar exatamente ao contrário. Com re
lação à Comissão Mista, só teria uma colocação
a fazer. Parece-me que, como estamos querendo
- é quase consenso - prestigiar as Comissóes
Técnicas, hoje a Comissão Mistaé escolhida alea
toriamente, independente da especificidade do
assunto. Creio que esta Comissão Mista, já que
vai atender apenas ao regime de urgência com
que a matéria vem para a Casa, deveria ser esco
lhida entre os membros da Câmara e do Senado
que pertencessem às Comissões Técnicas res
pectivas por onde ela deveria tramitar. Seria a
única colocação que faria a mais ao que expôs
o nosso Relator.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - De
putado Jorge Hage, estamos debatendo o tema
do regime de urgência. Se V.Ex"preferir,...

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE - Pre
firo falar mais tarde.

O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Pois
não. Passo a palavra ao Constituinte Henrique
Córdova.

O SR.CONSmUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Sr. Presidente, já tive oportunidade de trocar
algumas idéias a respeito do funcionamento das
Comissãoes com o nosso Relator. Estudando a
matéria cheguei à conclusão - ou todos nós
chegamos à conclusão - de que a Comissão
Mistaé uma figura que examina aqueles projetos
que são da exclusivacompetência do Congresso
Nacional. Quando se trata de projetos que inicia
seu processamento na Câmara dos Deputados,
ele é encaminhado à Comissão Técnica compe
tente para o exame do assunto, em razão da sua
matéria. Parece-me que o ideal seria que quando
a Comissão do Senado e a Comissão da Câmara
forem congêneres, elas imediatamente passas
sem a reunir-se conjuntamente, para o exame
da matéria. Haveria, assim,...

O SR. RELATOR (José Jorge) - Permita-me
V. Ex" Na realidade, existe um tipo de urgência
que prevê a criação de uma Comissão Mistapara
um projeto que normalmente poderia, se não fos
se essa urgência, tramitar normalmente pela Câ
mara e posteriormente pelo Senado. Foi o caso,
por exemplo, da Lei de Informática. Era um pro
jeto que constituía atribuição, normal da Câmara
e do Senado, mas foi encaminhado em regime

de urgência. Se não me engano o prazo era de
sessenta dias. A Constituição prevê, e creio que
também o Regimento, a criação dessa Comissão
Mista.Para essa Comissão Mista são designados
Deputados, é eleito um Presidente, um Vice-Pre
sidente e o projeto só passa depois pelo Congres
so. Na realidade, quando se cria a Comissão Mista
também se prevê que o projeto será votado pelo
Congresso.

O SR. CONSmUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Então, parece-me que a reunião conjunta de
Comissões congêneres abreviaria em muito o
processo legislativo. E aí volto a insistirna neces
sidade de se adotar esse mecanismo previsto na
Constituição portuguesa, que seria o de se discutir
e votar a legislação e o projeto de leina sua gene
ralidade e depois na especificidade pelas Comis
sões, com a espécie de delegação interna.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Quanto às
Comissões, não é?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavra ao ConstItuinte Farabulini Jú
nior.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, acompanho o ponto de vista
do Relatorcom a emenda apresentada pelo Cons
tituinte Henrique Córdova. Na verdade, concordo
plenamente com a existência das Comissões Mis
tas, exatamente no instante em que se pretende
acelerar o processo legislativo. Então, para acele
rar determinada medida, e quando a apreciação
da matéria for da alçada e da competência exclu
siva do Congresso Nacional, não há dúvida de
que a Comissão Mista deverá ser adotada. No
que tange à Comissão Técnica permanente da
Casa - parece-me que está também para avalia
ção - é evidente que essas deverão ter trata
mento especial no futuro, e isto é, matéria consti
tucional e matéria regimental - para que tenham
plena eficácia. Aqui foi discutido. O constituinte
MiroTeixeira foi quem estabeleceu essa medida
na sessão anterior. Creio que S. Ex" vai voltar
ao assunto: a questão. das Comissões Técnicas.
Os projetos poderão ser discutidos, votados e até
rejeitados ali para que não subam à consideração
da Casa. Também, no que tange aos prazos, con
cordo plenamente com a sugestão do Consti
tuinte Miro Teixeira, como também no caso da
Comissão Técnica rejeitá-lo,quando o projeto es
tará definitivamente impugnado. Na hipótese da
Comissão Técnica aprovar o projeto, então, sim,
iria à consideração do Plenário. Mas entendi que
o Constituinte Miro Teixeira desejava a votação
contrária para esses projetos de todas as Comis
sões Permanentes, a de Justiça, a de Finanças
e a Comissão de mérito, quando for o caso. Na
segunda rodada vou retornar.

Gostaria de ouvir o Constituinte MiroTeixeira,
que teve uma idéia muito boa na sessão anterior.
Não sei se a mantém ainda.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Constituinte Nelson Wedekin.

O SR.CONSmUINTE NÉLSONWEDEKlN
Também gostaria de ouvir o Constituinte Miro
Teixeira.

O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) Então,
vamos ouvir,por aclamação do plenário,o Consti
tuinte MiroTeixeira.
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oSR. CONSTITUINTEMIROTElXEIRA-Pen
so que temos duas coisas diferentes Uma delas
é a discussão do trabalho das Comissões Técni
cas, que envolve o funcionamento bicameral; en
volve o funcionamento da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal.

O que estamos vendo agora é uma faculdade
do Poder Executivo de transformar de bicameral
em unicameral o sistema. É uma coisa sobre a
qual acho que deveríamos refletir um pouco. Quer
dizer, ao sabor do Chefe do Poder Executivo, o
bicameralismo, com toda a sua organização, com
todas as suas cautelas, com toda a essência da
sua própria existência, pode ser desprezado. En
tão, ou é importante termos um sistema bícarne
ral, com o poder revisor de uma Casa sobre a
outra, ou não é importante, e vamos para o siste
ma unicameral. Penso que, refletindo aqui e agora
sobre o assunto - não estudei profundamente
a questão - deveríamos aprofundar-nos essa dis
cussão e em seu exame. No caso, o funciona
mento da sessão conjunta da Câmara e do Sena
do deve ser uma exceção remotíssima no nosso
sistema, se decidirmos manter o bicameralismo,
porque a permissão - desculpem se estou sendo
repetitivo - para um poder, no caso, o Executico,
desprezar quando quiser a organização bicameral
e organizar unicameralmente o Poder Legislativo,
de forma ampla, penso que é a negação do bica
meralismo, é a sua negação absoluta. Acho que,
em casos excepcionalíssimos, poderemos permi
tir a sessão conjunta da Câmara e do Senado,
sob pena também de confessarmos a morosidade
do processo legislativo, porque temos de moder
nizá-lo, precisamos tomá-lo mais ligeiro, na me
dida em que reclamamos prerrogativas, devolu
ção de antigas e Inovação de algumas.

Em um sistema misto de poder, que trará mais
responsabilidades para o Poder Legislativo, preci
samos ter competência associada à velocidade
nas decisões. Não pode eer apenas a manifes
tação da vontade, do entendimento da urgência
pelo Poder Executivo. Tem de ser em casos deter
minados. Não basta o Poder Executivo dizer:
"Olha, para mim essa matéria é urgente. Agora
os Senhores deixam de ser blcerneraise passam
a ser unicamerais". Não basta isso. Penso que.
a exemplo do decreto-lei. devemos procurar esta
belecer os casos em que é facultado o requeri
mento de urgência para apreciação conjunta pe
las duas Casas. Deve haver outros casos de urgên
cia no funcionamento bicameral. Mas, para °fun
cionamento conjunto. não deve ser amplo, tam
bém deve ser restrito, ou então vamos rediscutir
esse bicameralismo. Esse o meu ponto de vista.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -In
dago ao Constituinte Victor Faccioni se deseja
manifestar-se agora. O mesmo indago ao Consti
tuinte Farabulini Júnior. (Pausa.) Como não que
rem, concedo a palavra ao nobre Constituinte Jor
geHage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, não sei se realmente me situei bem
a respeito de qual o tema que está em discussão.
Se é apenas regime de urgência, se é, ao mesmo
tempo, questão de competência para as Comis
sões, ao mesmo tempo Comissões Mistas, bica
meralísrno, ou se podemos tratar de qualquer de
les, na medida em que se tocam. Eles têm pontos
de interface.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
tema fundamentaI é regime de urgência.

O SR CONSTITUINTEJORGE HAGE- Pode
mos, então. considerar incluídas aí formas de agi
lização da atividade parlamentar, não podemos?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -Sim.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Nes
ses termos, eu me pronunciaria, apoiando uma
idéia que, creio, já foi posta aqui - mas também
peguei essa discussão um pouco aos pedaços
- que é a da atribuição de competência decisória
às Comissões. Acho que por aí teremos uma for
ma de agilização. em cima de especificidades,
de matérias específicas, na competência terminal
de Comissões, assunto que já veio aqui à baila
a propósito de outro tema, mas que tem direta
mente a ver com esse; agilização do funciona
mento do Poder Legislativo. Acho que foi o Consti
tuinte Henrique Córdova que tratou desse assun
to. Comissões rigorosamente proporcionais po
dem substituir o trabalho do Plenário em uma
quantidade enorme de casos, excluídas apenas
e especificamente determinadas leis de caráter
mais geral, a lei orçamentária, emendas constitu
cionais, excluídas essas coisas, tudo o mais pode
ser posto para decisão em caráter final, a meu
ver, nas Comissões do Poder Legislativo, em Co
missões Permanentes, com competência decisó
ria, evidentemente assegurado recurso ao Plená
rio. Há inclusive uma proposta concreta que en
contro na sugestão do Partido Comunista Brasi
leiro que me parece extremamente oportuna. e
quero trazê-Ia a debate. É o item 2.3.5 das suges
tões desse partido. Diz o seguinte:

"As câmaras legislativas permanentes - que
é a denominação que dão - garantida a repre
sentação proporcional de todas as bancadas em
sua constituição. terão poder decisório sobre pro
jetos de lei específicos, que não sejam matéria
de lei complementar nem de emenda constitu
cional, cabendo recurso ao Plenário do Congres
so."

Acho que, a partir dessa idéia. uma adaptação
disso nos poderá levar a uma forma de agilização
muito útil para o que desejamos.

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

o SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI
Sr. Presidente. ouvidas as ponderações em tomo
do tema, ocorreu-me levantar uma hipotese que.
creio, contribuiria também, de forma muito eficaz
para a aceleração do processo legislativo. E no
que diz respeito ao funcionamento do Plenário
e das Comissões. Temos de valorizar ao máximo
o trabalho das Comissões e do Plenário. O pro
cesso legislativo brasileiro conseguiu desvalorizar
as Comissões e O Plenário. Desvalorizou Plenário
pelo seu uso e abuso, pelo seu excessivo uso.
E, não havendo necessidade de uso do Plenário
dentro da sistemática do processo legislativo, mas
apenas como caixa de ressonância política, como
fórum de debate apenas, acaba havendo um Ple
nário esvaziado. Isso acontece em detrimento de
Comissões também esvaziadas.

Creio que deveríamos reduzir o número de ses
sões do Plenário e estabelecer dias de funciona
mento das Comissões. Com isso, agilizaríamos
o processo das Comissões e deixaríamos ao Ple-

nário um número de sessões suficientes, para
que fosse ele, de um lado, caixa de ressonância
maior, e, de outro lado, efetivamente, reunião para
decisão final. Deveríamos ter, por exemplo, dois
ou três dias por semana para reuniões só de Co
missões - não haveria reunião de Plenário 
para chamar a atenção da Casa, da imprensa,
da opinião pública sobre as Comissões.

Concedo o aparte ao nobre Constituinte Miro
Teixeira, com prazer.

O SR. CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA - Pe
ço que me perdoe.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI
Pelo contrário. V.Ex' engrandece o esclarecimen
to.

O SR. CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA - Vou
precisar ausentar-me porque hoje teremos Co
missão de Sistematização, reunião na Uderança
do PMDB, eleição para o IPC e até reunião dos
geólogos no Anexo 4.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Aliás. perdoe-me, Constituinte Miro Teixeira, mas
temos essa eleição do !PC, que começou às 18h
e 30min. Foi transferida de novo?

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXEIRA-Não.
Pediria a V.Ex', então, que ligasse para a Liderança
do PMDB e indagasse isso, por favor.

Quanto ao funcionamento do Plenário, eu me
divido também, porque tem esta questão: o Plená
rio fica fazio. Veja só, o fato político não tem dia
nem hora para acontecer. Corremos o grave risco,
se limitarmos os dias de funcionamento do Plená·
rio, de ficarmos sem a tribuna, no momento de
crise política ou de algum grave debate a nível
nacional, de algum grave episódio a nível nacional
sobre o qual precisaremos manifestar-nos. Penso
que, em termos de tramitação dos projetos, na
quilo que podemos prever para o funcionamento
da Câmara dos Deputados e para o Senado Fede
ral, tudo bem, poderemos estabelecer isso. Agora.
como poderemos estar prevenidos contra o ím
previsível? Não sabemos. Estávamos aqui traba
lhando um dia e tivemos a notícia da ocupação
de portos por tropas federais Toda hora estão
acontecendo fatos dessa natureza. Queria apenas
deixar essa preocupação com o Constituinte Vic
tor Faccioni.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI
Creio que é relevante a preocupação levantada
pelo Constituinte MiroTeixeira. Mas há alternativas
para isso. Uma das alternativas que me tem ocor
rido ou que me ocorre é a de. ao invés de pura
e simplesmente suspendermos por um ou dois
dias o Plenário, não termos reuniões de Plenário.
fazermos diferente. A partir da Ordem do Dia nos
dias em que o Plenário não tiver matéria de Ordem
do Dia - e isso acontece muito seguidamente
- a Ordem do Dia se daria em Trabalhos de
Comissões, ou seja, seria substituída por Traba
lhos de Comissões. Quem sabe poderíamos esta
belecer uma modificação no processo da ordem
da sessão? A Ordem do Dia poderia ser a última
parte da sessão. Em muitos dias não há Ordem
do Dia. E, no entanto, fica o quê? AAtada sessão,
registrando que não houve matéria na Ordem
do Dia. Nestes dias automaticamente haveria, a
partir da Ordem do Dia, reunião das Comissões.
Esta seria uma hipótese. A segunda hipótese é
termos - quem sabe - menos dias sem sessão
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de Plenarío, e, nesses dias, se acontecesse um
imprevisto. o noticiário seria atraído pelo debate
nas Comissões. Evidentemente, quando ocorres
se um fato como o que o Constituinte MiroTei
xeiralevantou aqui - presença de tropas militares
nos portos ou greve geral num setor de maior
relevância que não esse - a Comissão de Trans
portes estaria enfocando o problema dos portos.
O Líder do Partido de Oposição se deslocaria
até àquela Comissão ou até a Comissão de Cons
tituição E'Justiça, e comunicaria à imprensa

O SR.CONSmUlNTE MIRO TEIXEIRA - Mas
aí não dá. Não há possibilidade.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Eu
pediria ao Constituinte MiroTeixeiraque deixasse
o Constituinte Victor Faccíoru terminar. Não há
apartes.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI 
São apenas hipóteses. De qualquer forma, creio
que temos de fazer alguma modificação neste
processo. São modificações que interessam do
ponto de vista político e também do ponto de
vista de agilização do processo legislativo. A outra
sugestão, em parte, parece-me que foi ou será
contemplada por uma proposta do Constituinte
Henrique Córdova, que liantes. Quando se refere
à Comissão de Inquérito, se não me engano, S.
Ex" se reporta à possibilidade de Subcomissões
dentro das Comissões.

o SR.CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- A conversão de uma Comissão Técnica em
Comissão de Inquérito, no todo ou em parte.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI
Exato. Converter uma Comissão Técnica em Co
missão de Inquérito, no todo ou em parte. É a
proposta do Constituinte Henrique Córdova. En
tão, acrescente-se a essa proposta, independen
temente do problema das atribuições da Comis
são de Inquérito, possibilidade das Comissões
desdobrarem-se em Subcomissões. Eu daria um
exemplo: por que a Comissão de Educação e
Cultura não pode desdobrar-se em uma Subco
missão de Educação, uma Subcomissão de Cul
tura e uma Subcomissão para o Ensino Primário,
sem prejuízodo trabalho global da Comissão, co
mo estamos fazendo aqui, a fim de agilizaro pro
cesso, para haver maior dinâmica de audiência,
de participação, de deslocamento? Evidentemen
te, o processo legislativo que estamos vivendo
hoje foi viciado pelo período do autoritarismo.
E claro. Houve um momento em que o Poder
Executivo, mandando no Poder Legislativo, proi
biu inclusive o deslocamento das Comissões de
Inquérito.As Comissões de Inquérito não podiam
viajarpelo País, como se isso representasse rele
vante economia de despesas. Mas não era isso.
O pretexto era esse. Naverdade, isso era imobilizar
a fiscalização, o Parlamento. Então, creio que esta
é outra dinâmica que deveríamos proceder 
a possibilidade do desdobramento de Subcomis
sões dentro das Comissões.

Seriam estas as sugestões ou considerações
que eu teria a apresentar a respeito desse assunto.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Creio que houve uma manifestação do Consti
tuinte Henrique Córdova para usar a palavra.

O SR. CONSmUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
Creioque, entre as propostas dos Constituinte:

VictorFaccioni e MiroTeixeira,poderiamos che
gar a um meio termo se estabelecêssemos que,
nos dias em que o Plenário não funcionasse em
face de qualquer fato relevante, assim entendido
pela Presidência da Casa ou por provocação das
Lideranças, ele poderia ser convocado.

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

O SR.COl'lSmUINTEJORGE HAGE -Ainda
dentro deste tema gostarIa de lembrar que, se
o problema levantado pelo Constituinte MiroTei
xeira, dos fatos supervenientes e imprevisíveisde
ordem política,que exigem a caixade ressonância
e a tribuna, acontecer, por exemplo, no turno da
manhã, deveremos eJlperaro tumo da tarde para
termos o Plenário. E a questão das horas que
se coloca, o que nos leva, pela mesma linha de
raciocínio, à conclusão de que é suficiente que,
em determinado horário, haja a válvulado Plená
rio. Queria conduzir o raciocínio também por aí.
Seria o caso de se imaginar uma sessão curtís
sima de Plenário diariamente, que não impedina
a prioridade e a prevalência das Comissões, algo
como uma hora de Plenário ordinariamente; e
aí, se os fatos o exigissem, haveria prorrogação
pela tarde inteira. Mas, ordinariamente, não mais
que uma hora ou até meia hora de Plenário. Isso
já garantiria a tribuna a que o Constituinte Miro
Teixeira se refere com razão. A partir daí haveria
prorrogação. Então, das duas as três horas, have
ria Plenário. O resto do .día ficaria inteiramente
livrepara as Comissões.

O SR.PRESIDENTE (BocayuvaCunha) -Está
registrada a sugestão do 'ConstituinteJorge Hage.
Pergunto à Comissão se podemos passar para
outro tema. '

Com a palavra o Constituinte Nelson Wedekin.

O SR.CONSTITUINTE NELSONWEDEKIN
Tenho uma observação breve.De qualquer modo,
nos projetos de iniciativa do Presidente da Repú
blica, do Poder Executivo, acho que tem de ficar
claro que o regime de urgência será decidido
preliminarmente, antes da decisão no mérito, pelo
próprio Congresso Nacional.Quer dizer,creio que
não podemos abrir mão disso, o que significa
dizer que não é um ato de vontade unilateral do
Poder Executivo e decisão sobre o regime de ur
gência, mas o próprio Congresso define prelimi
narmente se cabe ou não o regime de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - In
dago à Comissão se passamos ou não para outro
tema

Até agora estamos sem saber se haverá ou
não a reunião do IPe. Indago à Comissão se,
dado o adiantado da hora, prosseguimos no deba
te de outro tema ou se suspendemos a reunião
e a marcamos para amanhã, às dez horas.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Quero subscrever essa proposta do Consti
tuinte Nelson Wedekin.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Es
sa proposta do Constituinte Nelson Wedekin o
Relatorjá a adotou. Gostaria de ter a manifestação
do plenário se suspendemos a nessa sessão para
continuá-Ia amanhã, ou se ainda abordamos mais
um tema hoje.

O SR. CONSmUlNTE FARABUUl'II JÚNIOR
- Deixamos para amanhã.

O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Está
bem.

Com a palavra o Deputado José Jorge.

O SR.REtATOR(José Jorge) - Somente para
que as pessoas meditem sobre alguns temas, gos
taria de colocar determinados aspectos que consi
dero i",:-,-;:. .aes nesses últimos temas. Nem que
sejd para não colocar em discussão, mas para
colocar em pensamento, vamos dizer assim:
quando a pessoa for dormir, terá alguns temas
sobre os quais poderá pensar.

O problema de emendas constitucionais, por
exemplo. Na realidade, quanto às emendas cons
titucionaistemos o aspecto da votação, da aprova
ção, que hoje é de 2/3, em dois turnos. Temos
de verificar se continuamos dessa forma ou se
modificamos isso. Parece-me que é aceitável que
a emenda constitucional tenha quorum alto e
a modificação seja feita com certo controle.

Outro problema é o da iniciativa parlamentar
para apresentação de emenda constitucional. Ho
je, é preciso colher a assinatura de 113 de Parla
mentares para se poder apresentar uma emenda
constitucional. Esse é também um ponto que te
remos de discutir aqui.

Quanto ao processo de votação, na realidade,
coloquei esse problema, apesar de não saber se
é um tema que iremos introduzir diretamente na
Constituição, mas me parece que o processo de
votação que usamos aqui na Câmara é bastante
irracional quanto à forma de realização. Ou se
diz que quem está sentado aprova e quem está
em pé não aprova - fica até feio para quem
está olhando de fora - ou então é um processo
lento, que demora quatro horas para chamar o
nome de quatrocentas a quinhentas pessoas. O
processo eletrônico, na realidade, não funciona.
E não funciona por incompetência nossa, porque
a tecnologia desse nosso eletrônico - uma vez
escrevi um artigo sobre isso - equivaleria hoje
ao Dr, Ulysses usar um "Ford de Bigode" para
vir à Câmara. Do ponto de vista do automóvel,
essa tecnologia é anacrônica, em termos de infor
mática. Hojeem dia qualquer tecnologia de infor
mática média permite que a pessoa vote somente
com a sua impressão digitalnuma máquina. Não
precisaria de quadro, nem de nada. Esse é um
processo que também vamos ter de discutir. Isso
parece pouco importante. Inclusive, quando es
crevium artigo sobre esse assunto, tiveaté vergo
nha de apresentá-lo aqui na Câmara. Escrevi para
uma revista especializada em informática. Aqui,
achei que o tema não era relevante, mas, na reali
dade, é relevante, porque, por exemplo, o Poder
Legislativo fica levando uma série de criticas por
conta desses problemas que são referentes ao
processo de votação.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Só
tem Deputado ali.

O SR.REtATOR (José Jorge) - Só tem Depu
tado porque só se colocou Deputado; mas se
quiser, pode-se colocar Senador. Para sessão
conjunta também não serve. Outra coisa nesse
processo de votação: o maior erro desse painel
não é o fato de não funcionar. O maior erro é
obrigar todo mundo a votar ao mesmo tempo.
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Temos todos que nos sentar ali, esperar um minu
tinho, e aivota todo mundo, quando, na realidade,
existem outros processos em que se colocariam
dez máquinas e se dirja: "Bem, agora cada um
vai votar". E todo mundo votaria. Esse voto seria
individualizado pelo polegar, qual que coisa da
pessoa. 1550 é possível de ser feito. Nem digo
o cartão, que seria o mais simples, lógico, mas
ainda permitiria fraude. E, mesmo com o polegar
da pessoa, a máquina reconheceria. Apessoa co
locaria o polegar, apareceria um "V", em segunda,
o seu nome e a legenda e a pessoa votaria. Colo
caria dez máquinas e iria apurando. Não seria
obrigado a ficar sentado todo mundo, feito estu
dantes de colégio. O Presidente diz. "Agora!" e
todo mundo vota.

Esse problema de votação é importante para
o fortalecimento do Legislativo.V.Ex"'se lembram
daquele problema dos "pianistas" que ocorreu
datvez passada. Muitas vezes a votação demora
horas, quando poderia ser realizada em cinco mi
nutos, e poderíamos gastar mais tempo nas dis
cussões, nos debates. Quanto aos projetos de
iniciativaparlamentar, esse é outro aspecto impor
tante que temos de discutir. Há algumas suges
tões de que os projetos só pudessem ser apresen
tados através dos partidos; outras, no sentido de
que houvesse uma comissão de triagem, para,
em primeiro lugar, verificar os projetos. Em tercei
rolugar, que eles fossem discutidos na Comissão,
e, rejeitados, não mais tramitariam. A idéia desse
tema que estou dando...

o SR. CONSmUINTE VICTOR FACCIONI 
Permita-me, nobre Constituinte.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Não quero
abrir drscussâo sobre isso. O Presidente está pe
djndo para não dar o aparte. Minha idéia é a se
guinte: estamos dando tema para as pessoas pen
sarem. Não é para resolver hoje. Por último, há
o problema do veto, da derrubada do veto, do
quorum para derrubar veto etc. Esses foram os
aspectos que analisei.

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Perrníta-me lembrar o voto de Líderança, Sr.
Relator. E preciso acabar com esse voto de lide
rança.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
Relator, Sr. Constituinte José Jorge, apenas enu
merou os temas, pedindo aos Constituintes que
meditassem sobre eles, porque vão ser debatidos
pela Comissão.

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE- É so
bre a enumeração, Sr. Presidente. Não é para
debater. E sobre a enumeração, para sugerir que
seja colocado também para discussão o tema
do projeto de iniciativa popular, porque é a oportu
nidade melhor que teremos para discutir esse as
sunto: na hora da iniciativa parlamentar, a inicia
tiva popular. Inclusive tenho sugestões feitas por
solicitação do Sr. Relator. Queria indagar também
quando teremos oportunidade de discutir isso,
porque, pelo que vejo na programação, todas as
próximas reuniões, serão de audiências públicas.
Só teríamos uma reunião interna na segunda
feira, às 17h. Está me parecendo muito longe.
Talvez fosse o caso de reprogramar aqui e tentar
marcar outro horário de reunião para esta sema
na.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Por
esta programação, Deputado Jorge Hage, tería
mos ainda três sessões para debater: seria essa
do dia 4, a do dia 5 e a do dia 7. Teríamos três
sessões. Eu me proponho amanhã estudar com
o Relator e submeter a V. Ex" a possibilidade
de talvez fazermos algumas sessões noturnas.

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE - Vou
convidar para um jantar lá em casa. Aí se debate
um bocado o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Gostaria também de lembrar, antes de encerrar
esta sessão, que amanhã à tarde, quinta-feira, dia
29, às 17:00h, teremos três convidados ilustres
aqui - o Ministro Célio Borja, o ex-Deputado
Nelson Marchezan e o ex-Deputado Flávio Mar
cílio - que virão dar a sua contribuição como
ex-Presidentes desta Casa. Então, lembraria aos
Srs. Constituintes que seria importante a presença
de todos. De amanhã, às 10:00h, teremos uma
reunião na Comissão Temática. O Presidente da
Ordem dos Advogados virá fazer aqui um debate.

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, ainda com relação à programação,
queria lembrar a questão do convite ao Comitê
de Imprensa, se isso está confirmado e qual a
forma pela qual se optou, porque tínhamos algu
mas dúvidas sobre isso. Tive oportunidade de
conversar com alguns jornalistas qualificados, li
gados ao Comitê de Imprensa, e eles manifes
taram interesse em fazer duas sugestões: uma,
que não nos limitássemos a convidar alguns no
mes em especial, como pensamos aqui, mas que,
além de indicar esses que gostaríamos de ouvir,
também pedíssemos que o pr6prio Comitê de
Imprensa promovesse lá um debate e depois vies
se alguém como porta-voz do conjunto do Comitê
trazer sua palavra representativa, portanto, já de
um debate realizado entre eles, além do convite
dirigido, conforme sugeriram alguns jornalistas
eméritos. Outra coisa ou até uma alternativa: seria
bom pedirmos, também por escrito, sugestões
e observações do Comitê de Imprensa.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Po
demos acoplar essas sugestões. Como os con
vites já foram feitos, vou sugerir ao Relator 
vamos discutir isso - que a Comissão se dirija
ao Comitê de Imprensa da Câmara e do Senado,
solicitando que façam suas reuniões e que nos
mandem sugestões por escrito, se acharem ne
cessário. Mas os convites já saíram, já está mar
cada para o dia 6, às 17:00h, aquela relação de
jornalistas sugerida inicialmente pelo Deputado
Miro Teixeira.

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE - Não
eliminaria, não. Apenas seria uma complemen
tação pedir que realizassem um debate e viesse
o Presidente do Comitê de Imprensa ou alguém
por ele indicado nos trazer os resultados de lá.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha)-Será
feito. Acho lima boa sugestão. Bem, nada mais
havendo a tratar, QlI havendo tanta~a mais
a tratar, fica para amanhã.

Está encerrada a sessão.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
ELEITORAL, PARTIDÁRIA

E GARANTIA DAS
INSTITUiÇÕES,

Subcomissão do Sistema
Eleitoral e

Partidos Políticos

ATÀ DA 2' REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas e
dois minutos, na Sala da Comissão de Relações
Exteriores do anexo Il do Senado Federal, reu
niu-se a Subcomissão do Sistema Eleitoral e Parti
dos Políticos, sob a Presidência do Senhor Consti
tuinte Israel Pinheiro Filho, com a presença dos
Senhores Constituintes Arnaldo Moraes, José Me
lo, Luiz Soyer, José Agripino, Francisco Rossi,
Paulo Delgado, LuizMarques, Lídice da Mata, Wal
dyr Pugliesi e Airton Cordeiro. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou inicia
dos os trabalhos, sendo lida e aprovada, por una
nimidade, a Ata da reunião anterior. O Senhor
Presidente esclarece aos Senhores Constituintes
da necessidade da elaboração de regimento, cro
nograma, roteiro, calendário, datas de audiência
de expositores, de expressão nacional, para deba
terem a problemática de sistema brasileiro e que,
neste momento, sugere os seguintes nomes: BaU
var Lamounier, Xavier Albuquerque, Francisco
Weffort, João Gilberto, Cícero Dumont, Alberto
Goldman, Clodomir Millet,Nery da Silveira, Arnal
do Malheiros, Presidente do Tribunal Superior
Eleitoral, Presidentes dos Partidos Políticos, com
representação na Assembléia Nacional Consti
tuinte, bem como o Presidente do Partido Verde.
Concedendo a palavra aos Senhores Constituin
tes, foram apresentados outros nomes, para o
debate, na seguinte ordem: Professor Octávio
Mendonça, Eva Evangelista de Souza, Dr. Célio
Silva, ex-Ministro do Tribuna! Superior Eleitoral,
Paulo Brossard, ex-parlamentar e atual Ministro
da Justiça, Dr. Francisco Assis Brandão, Presi
dente do PMDB regional de Goiás, o Presidente
do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, Ministro
do Tribunal Superior Eleitoral e quatro ou cinco
Presidentes dos Tribunais Regionais de Estados
e condições econômicas e sociais diferentes, para
debaterem sobre o alistamento e apurações nas
eleições. O Constituinte Luiz Soyer, pede que a
Subcomissão envie, ainda hoje, convite aos no
mes sugeridos. O Senhor Presidente, Constituinte
Israel Pinheiro Filho, esclarece aos Senhores
Constituintes que melhor seria o envio dos con
vites na próxima quarta-feira, dia vinte e dois, de
pois de aprovado o calendário dos trabalhos, bem
como a escolha dos nomes, uma vez que poderá
haver acréscimo ou substituições dos atuais. Os
Senhores Constituintes acatam a sugestão, fican
do para a próxima reunião a deliberação do plená
no. Continuando os trabalhos, o Senhor Relator
Francisco Rossi, declara contrário a elaboração
de um regimento para a Subcomissão, por se
tratar de perda de tempo, em virtude de sua escas
sez, uma vez que a Comissão da Organização
Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições já
ter o seu Regimento, razão pela qual esta poderá
usar o daquela; com estes esclarecimentos, os
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Senhores Constituintes José Agripino, LuizSoyer,
José Melo,Arnaldo Moraes e Paulo Delgado acor
dam com o Senhor Relator. Prosseguindo a Reu
nião, o Constituinte José Agripino solicita que,
na próxima, seja lida pela Presidência toda a legis
lação eleitoral, atualizada, para funcionar como
ponto de partida. O Senhor Presidente, Consti
ario ao solicitado esclarecendo que os Senhores
Constituintes receberão, antes da próxima Reu
nião, a publicação na íntegra dos trabalhos da
Comissão Interpartidária sobre Legislação Elei
toral e Partídéríe, bem como a Lei Orgânica dos
Partidos Políticos, que servirão de base e de ponto
de partida para os futuros debates da Subcomis
são. Continuando com a palavra, o Senhor Presi
dente apresenta à Subcomissão sete temas sobre
o sistema eleitoral, para estudos, solicitando, ain
da, suqestões aos Senhores Constituintes: eleitor,
idade, o analfabeto, o direito de votar e ser votado
dos cabos e soldados; voto, obrigatoriedade, ma
joritário,proporcional; partidos políticos, em todos
os seus aspectos; ineligibilidade; reeleição em to
dos os níveis;duração de mandatos eletivos, abor
dando a coincidência; e o poder econômico nas
eleições. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrado os trabalhos, às do
ze horas te cinquenta e quatro minutos, cujo teor
será publicado, na íntegra, no Diário da Assem
bléia Nacional Constituinte, convocando os Se
nhores Constituintes para a próxima Reunião a
ser realizada dia vinte e dois de abnl, às nove
horas e trinta minutos, com a seguinte pauta: vota
ção da escolha dos expositores sobre o sistema
eleitoral brasileiro e o calendário dos trabalhos.
E, para constar, eu, Sergio da Fonseca Braga,
Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente.

ANEXOÀ ATA DA 2°REUNlÃODA S(]J3
COMISSÃO DO SISTEMA ELEITORAL E
PART.1DOS POLÍ71COs, REAliZADA EM 14
DE ABRILDE 19BZ

PRESIDEI'ITE: CONSTITUINTEISRAEL
P/NHf.'JRO FILHO

1°_VICE-PRESIDENTE: CONSTITUINTE
JAYMESA/'lTA!'IA

2°_VICE-PRESIDENTE: CONSTITUINTE
LÉUOSOUZA

RElATOR: CONSTfTUII'ITE FRANCISCO
ROSSr

O SR. PRESIDENTE(Israel Pinheiro) - Haven
do número regimental, declaro abertos os traba
lhos da reunião da Subcomissão do Sistema Elei
toral e Partidos Políticos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da Ata da
reunião anterior.

(É lide e aprovadaa Ata da reunião ante
nior.)

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Srs.
Constituintes, nesta nossa segunda reunião, eu
gostaria de apresentar algumas sugestões para
o bom andamento dos nossos trabalhos.

Tive a oportunidade de examinar os cronogra
mas apresentados pelo Presidente Ulysses Gui
marães numa reunião que teve com os Relatores
e Presidentes das Comissões e Subcomissões,
na semana passada. Desse cronograma, vou soli
citar ao nosso Secretário que tire xerox e distribua
a todos os membros da Subcomissão.

Dentro dos prazos que o Regimento nos conce
deu, foi feito um calendário. Esse calendário eu
estou passando às mãos do nosso Relator, para
que ele possa, na próxima reunião, trazê-lo adap
tado à realidade e às condições específicas da
nossa Subcomissão, que mostra os dias de traba
lho, as datas de audiência pública; enfim, é um
calendário visual do nosso cronograma de tra
balho.

Os Srs, Constituintes já devem ter percebido,
porque eu recebi do Sr. Presidente e solicitei à
nossa Secretaria enviasse a todos os membros
as sugestões enviadas a esta Subcomissão. Espe
ro que todos já as tenham recebido em seus gabi
netes:

A1gwnas Comissões e Subcomissões já prepa
raram os roteiros, o Regimento Intemo. Gostaria
de ouvir a opinião dos nossos companheiros a
respeito da necessidade ou não de se estabelecer
um Regimento para a nossa Subcomissão.

Gostaria de ouvir a palavra de todos os compo
nentes da Subcomissão aqui presentes, a respeito
desse problema.

Com a palavra o nosso Relator.

O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Eu, pes
soalmente, sou contra um regimento intemo de
Subcomissão. Vamos perder tempo à toa aqui,
para discutir algo que já existe nas Comissões,
na Assembléia Nacional Constituinte, que serve
para Comissões e Subcomissões.

Acho que devemos ser práticos, deixando de
lado essa idéia, que pode apenas tomar nosso
tempo e não acrescentará nada de prático ao
nosso trabalho.

O SR. CONsmUINTE JOSE AGRIPINO - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE JOSE AGRIPINO 
Aduzindo às palavras do Relator, acho que o traba
lho da Subcomissão vai ocorrer durante trinta
dias, num grupo de vinte e poucos parlamentares.
Suponho que o entendimento entre essas pes
soas será suficiente para suprir a necessidade de
um regimento interno. Entendo que seria perda
de tempo. Nós temos que partir para as questões
substantivas e apresentar o melhor trabalho possí
vel, no menor espaço de tempo.

O SR. CONSmUINTE LUIZ SOYER- De ple
no acordo com a sugestão do Relator.

O SR. CONSmUINTEJOSE MELO-O meu
entendimento é no mesmo diapasão das demais
intervenções. Uma vez que nós nos reuniremos
apenas trinta dias para apreciar o parecer do Rela
tor, não há necessidade de Regimento.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MORAES
- De acordo com as manifestações, sou contra
o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro Filho)
Pela manifestação unânime dos membros da Co
missão, obviamente não há necessidade de Regi
mento Interno.

Uma Constituição tem que ser feita em cima
de algo concreto. Mas como decidimos que a
nossa será feita a partir do zero, sugiro também
sujeito à discussão do Plenário, que devemos es
colher temas relacionados ao objetivo da nossa
Subcomissão. Então, apresento aqui uma suges-

tão, que passo a ler e depois vou entregá-Ia ao
Relator, para que ele, ouvido o Plenário, possa
tomar a decisão definitiva, para a colocarmos em
votação na próxima reunião.

Dividi em sete partes o assunto de que tratare
mos aqui e espero receber sugestões:

a) o eleitor. Sua idade, o voto do analfabeto,
a votação de cabos e soldados, enfim, tudo a
respeito do eleitor;

b) o voto. Se o voto é obrigatório, se o voto
é universal, se o voto é secreto e se o voto é
majoritário ou proporcional que, evidentemente,
é o assunto do sistema do voto distrital ou não;

c) partidos políticos. Sua livreorganização; per
centuais de sua representação nas Câmaras, no
Congresso; se vamos ter uma lei ordinária regu
lando o seu funcionamento; fidelidade partidária;
enfim, tudo a respeito dos partidos políticos;

d) inelegibilidade. Toda a matéria concernente
à inelegibilidade;

e) reeleição. Tudo que se tratar de reeleição
em todos os níveis;

f) duração de mandatos. Coincidência ou não
dos mandatos municipais, estaduais, federais.

Já recebi uma sugestão do Constituinte José
Agripino: o poder econômico nas eleições.

São as sugestões que faço, para esclarecermos
o assunto, para começarmos a discutir esses te
mas sobre os quais nós vamos decidir na próxima
reunião. Está em discussão.

Passo a palavra ao nosso relator.

O SR.RELATOR (Francisco Rossi)- Iniciamos
nossos trabalhos numa época muito atípica, Se
mana Santa; na outra semana nós vamos ter um
feriado nacional que, pela nova lei, cai na segun
da-feira. Eu creio que seria um pouco temerário
colocarmos essa pauta na próxima reunião, por
que eu acho que nós iremos contar com um
número pequeno de colegas aqui, a exemplo do
que está ocorrendo hoie.

Eu sugeriria, Sr. Presidente, que tivéssemos
uma pauta, para que votássemos em meados da
outra semana, e não na próxima semana. Não
poderemos votar essa pauta na próxima reunião,
porque seria amanhã. Nós a teríamos que colocar
em votação na próxima semana, quarta-feira ou
quinta-feira.

Eu sugiro essa possibilidade.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Eu
concordo com V. Ex" Mas a minha sugestão é
que façamos, agora, uma minuta da pauta. Já
estamos aqui colhendo sugestões para votá-Ia
quarta-feira ou quinta e tomá-Ia definitiva.

O SR. REI.ATOR (Francisco Rossi) - Certo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ AGRIPINO 
Acho que está prevista uma reunião para amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Está.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ AGRIPINO 
Não creio que venha a ocorrer número para deli
beração. Foram alinhados alguns pontos que se
rão polêmicos e que serão suscetíveis de discus
são.

Acho que seria coveniente, para nós todos, na
reunião de amanhã, em que eu julgo proveitoso
também ocorrer uma leitura completa da atual
legislação, para que se possa, mesmo num grupo
pequeno, levantar, com mais propriedade, as
questões polêmicas que venham a ser suscetíveis
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de discussão, e assinalando os pontos que serão
sugeridos ao plenário, por inteiro, para discussão,
apreciação e modificação, se for o caso.

Partiriamos do marco zero da atual legislação,
levantaríamos as questões e na próxima semana,
com os fatos já amadurecidos, poderíamos partir
para um caminho mais definitivo.Essa a sugestão
que eu quero deixar.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A su
gestão de V. Ex- é muito boa, mas eu poderia
até ajudá-lo.

No ano passado foi organizada a Comissão In
terpartidária; não foi nem Comissão Mista do Se
nado, para tratar exatamente da Legislação Eleí
toral e Partidária.

Solicitei, já, da nossa secretaria, para providen
ciar o Diário do Congresso Nacional que publi
cou todas as Atas, todos os debates. E com isto
V. Ex'terá todo o subsídio necessário para estudar,
porque todos os problemas foram levantados. Pe
Jomenos houve uma tentativa de melhorar.

Eu tive a honra de participar dessa Comissão
Interpartidária; todos os partidos foram represen
tados nessa comissão, e levantou-se, na conclu
são final, uma lei partidária, uma lei eleitoral, que
não foi votada pelo Congresso; mas a lei existe.

Aliás, eu solicitaria à Secretaria que também
providenciasse a minuta da Lei Eleitoral e Parti
dária que não foi votada, porque não houve inte
resse político,mas que foiapresentada pelo Cons
tituinte que foi também o Relator, o Constituinte
João Gilberto. Todo o assunto daqui foi tratado
lá.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ AGRIPINO - No
caso, então, Presidente, nós teríamos dois pontos:
o inicial,que seria a atual legislação, e o interme
diário, que seria esse trabalho, resultado de muitas
horas de estudos e que pode ser um ponto de
análise da Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Acho
que poderá colaborar muito; foi no ano passado,
mas está mais ou menos atualizada.

O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Se pu
déssemos colher esse material para leitura nos
gabinetes ou em casa, seria oportuno, porque
aqui acho que tomaria muito tempo.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - O Se
cretário está informando que, na parte da tarde,
todos os membros receberão essa legislação.

Alguém deseja discutir mais sobre esta maté
ria? (Pausa.)

O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Hoje,
creio que todos já devem estar esclarecidos e
já poderiam colocar, a nível de sugestão, para
que nós fôssemos colher as idéias, as sugestões,
e preparássemos a pauta com as sugestões dos
Constituintes que hoje estão aqui.

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

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com
a palavra o Constituinte Paulo Delgado.,

O SR. CONSTITUINTE PAULODELGADO
Gostaria de saber da Presidência e do Relator
se existe uma proposta, sobre o que nós faríamos
na Subcomissão nesses dias que foram fixados,
através dessa correspondência que nós recebe
mos no gabinete - 14, 15, 21 e 23 - ou se

nós teriamos um calendário para esse mês de
funcionamento da Subcomissão, quando entra
nam as audiências públicas. Penso que se nós
começarmos já a discutir os temas polêmicos,
sem pensar num cronograma de funcionamento
da Subcomissão, nós podemos, talvez, atropelar
uma discussão ou aproveitar de maneira insufi
ciente, aqueles convidados que nós queremos tra
zer aqui, para esclarecer a Subcomissão, e tam
bém não termos a visão de que o conjunto da
sociedade tem sobre o tema da nossa Subco
missão.

Acho importante arrolar esses temas que a Pre
sidência e outros Constituintes da Subcomissão
consideram polêmicos. Nós deveríamos neste
momento aproveitar a nossa reunião, para propor
um calandário de funcionamento da nossa Sub
comissão, porque, inclusive, eu tenho propostas
de convite a fazer a pessoas para estarem aqui
nas audiências. Um deles apresentado pela pró
pria Presidência é o Professor Francisco que pre
cisaria ser comunicado com antecedência, para
que possa ter essa disponibilidade de tempo.

A minha proposta é que discutamos um calen
dário; primeiro, um organograma de funciona
mento da nossa Subcomissão, para aí introdu
zirmos em que dia discutiremos pontos polêmi
cos, em que dia teremos as audiências. Esta é
a minha proposta.

I

O SR.PRESIDENTE(IsraelPinheiro) - O Rela
tor vai responder a V. Ex'.

O SR. RELATOR (Francisco Rossi) -Eu creio
que devamos ser pragmáticos. Eu já estive aqui,
nesta Casa, de 79 a 83, e nós sabemos que a
presença física dos Constituintes impõe algumas
limitações, às vezes, no exercício do trabalho das
Comissões e daqueles que estão mais interes
sados em estar presentes na Casa.

Creio que um calendário que possamos fixar
aqui deva partir de três dias básicos que seriam
terça, quarta e quinta, deixando em aberto segun
da e sexta para alguma eventual providência ou,
quem sabe até, como datas reservadas para que
se possa romover algum debate, alguma audiên
cia. Estou vendo aqui um calendário que foielabo
rado por uma das Subcomissões que o Presidente
me passou; não sei qual seria a Subcomissão,
em que se percebe claramente que tomam como
dias-base para o trabalho terça, quarta e quinta.
Tem a segunda-feira, mas nota-se que segunda,
e às vezes sexta, foram colocados mais como
dias que poderiam ser aproveitados, porque no
decorrer das reuniões que nós vamos promover
aqui, idéias poderão surgir, e poderemos mudar
a destinação desses dias, para aquilo que a Sub
comissão bem entender que deva ser destinado.

Basicamente, vamos contar com um número
expressivo de Constituintes aqui na terça, na quar
ta e na quinta-feira. Então, devemos partir desses
três dias; deixando segunda e sexta-feiras para
outra atividade.

Alguém poderia sugerir algo. Estou vendo aqui: r

segunda-feira dia 13: Sessão, Reqímento Intema
e Roteiro; dia vinte, não tem nada. Na sexta-feira,
matéria em pauta. Seguramente, essa colocação
"sexta-feira, matéria em pauta", quem organizou
o organograma está contando talvez até com a
possibilidade da não realização da reunião.

Na outra sexta-feira, também haverá debate de
matéria em pauta, que seria no dia 8 de maio.

Sou muito prático. Acho que devemos nos fixar
nas terças, quartas e quintas, deixando segunda
e sexta em aberto, para alguma providência que
eventualmente se possa tomar.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Sr.
Relator, tenho a impressão de que a sugestão
do Constituinte Paulo Delgado se refere à ordena
ção dos trabalhos. Acho que S. Ex' pretendeu

• levantar a questão e por onde começar: se pela
discussão dos temas ou se pela audiência das
pessoas que poderão vir a contribuir com suges
tões, porque cada um de nós, evidentemente, tem
o seu ponto de vista, que poderá sofrer alguma
alteração, inclusive em depoimentos que possam
vir a ser prestados aqui no Plenário. Acho que
a sugestão de S. Ex' que é válida, e com a qual
concordo, seria a montagem do cronograma, a
começar pela audiência de pessoas que viriam
ter uma contribuição a dar ao Plenário; e, em
seguida, após a audiência, aí sim, discutir-se em
Plenário os pontos polêmicos. Acho que S. Ex'
tem razão.

O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Acho
muito oportuna e pertinente a sua sugestão, mas
creio que - é uma opinião pessoal, minha 
uma coisa não impedirá que a outra possa ser
feita. O prazo nosso aqui é curto. Nada impede
que, a partir de hoje, já possamos estar dando
nossas sugestões. No momento em que vier al
guém, aqui, dar contribuição, que possamos
aproveitá-la sem prejuízo da pauta que eventual
mente fixemos. É opinião minha, pessoal.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO
O que gostaria de deixar claro, para facilitar o
nosso trabalho, é o seguinte: por exemplo, em
relação às audiências públicas, se os membros
da Comissão aprovarem - hoje não temos condi
ções de a deliberar - poderíamos hoje levantar
todos os nomes ou entidades que Subcomissão
pensa em convocar, para que se delibere terça
ou quarta-feira, e passe então, a se fazer os con
vites.

A partir daí, se aprovarmos que qualquer mem
bro da Comissão, a partir da aprovação das enti
dades e dos nomes a serem convidados, está
em condições de convidar a qualquer dia, na ter
ça, quarta e quinta - se aprovarmos, por exem
plo, que serão estes os dias em que nós funciona
remos como Comissão - fica mais fácil convo
c.armos os membros de entidades e essas pes
soas públicas para virem aqui. Do contrário, não
temos nem como fazer o convite.

O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Por isso,
vamos determinar, este cronograma, os dias des
tinados às audiências.

Eu havia entendido que o Constituinte estaria
preocupado em se colocar eventualmente essas
audiências, antecendo-se à elaboração de uma
pauta que pudesse ser o ponto inicial das discus
sões. Seria isso?

O SR. CONSTITUINTE PAULODELGADO
Minha proposta é nesse sentido. Agora, com
preendo que nem todos os convidados poderão
comparecer antes dos debates. Nesse ponto, con
cordo com o relator em que poderemos com
binar, em separar por temas, esse conjunto de
temas polêmicos, para que se dê ciência que esta
rão sendo discutidos determinados temas em tais
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O SR PRESIDENTE(Israel Pinheiro Filho) 
Minha sugestão é que deveríamos debater e, em
primeiro lugar, aprovar a lista de nomes e o calen-

dias, para termos aqui todos os membros da Co
missão no momento dessas discussões.

O SR. REl.ATOR (Francisco Rossi) - Acho
difícil condicionar o tema à presença dos debate
dores, daqueles que virão aqui fazer as suas expo
sições. Mas é uma opinião pessoal.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER-Pergun
taria SE' já existem algumas demonstrações de
interesse de pessoas ou entidades para virem aqui
debater esses temas.

O SR. PRESIDENTE(Israel Pinheiro) - Solici
taria de cada Constituinte que, ao falarou ao apar
tear, em primeiro lugar, apertasse o botão ao lado
do microfone; em segundo lugar, nominasse, se
ident(fic:asse, por causa CIa gravação.

O SR CONSTITUINTE' LUIZ SOYER- Gos
taria de uma informação: já existe solicitação de
pessoas ou representantes de entidades para vi
rem a esta Subcomissão?

O SR. REl.ATOR (Francisco Rossi) - O Presi
dente sugeriu alguns nomes aqui. Eu desconheço
se foi encaminhada à Presidência solicitação de
alguma entidade ou de pessoas que queiram vir.
Creio que não. O Presidente sugeriu nomes da
maior expressão a nível nacional. Não sei se há
disponibilidade de tempo, mas eu sugeriria o Ar
naldo JVlalheiros, que é um dos grandes especia
listas em DireitoEleitoralno Pais, e a quem possa
ter nomes a serem sugeridos aqui.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vou
fazer a Ieítura dos nomes que sugeri, que poderão
ser acrescidos de outros nomes, dependendo do
Plenário.

Sugeri os seguintes nomes: Boulevard Lamo
nier, Xavier de Albuquerque, Francisco Belfort,
João Gilberto, Cícero Dumont, Alberto Goldman,
Clodomir Millet, Neryda Silveira,e ArnaldoMalhei
ros, agora acatando a sugestão do nosso relator.
Se houver algum outro nome...

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO 
Gostaria de sugerir, além do Professor Francisco
Belfort,que já foiapresentado pela Mesa, a Profes
sora Maria Vitória Benevides, de São Paulo, a Pro
fessora Mariado Carmo Campelo de Souza, tam
bém de São Paulo, representantes do CEBRAP
e do CEDEC, dois centros de estudos sôcío-po
Ifticosde São Paulo.

O SR. PRESIDENTE(IsraelPinheiro)-Algum
outro Sr. Constituinte deseja apresentar mais al
gum outro nome?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO 
Professor Célio Silva.

O SR, CONSTITUINTE ARNALDO MORAES
- Sugiro o Professor Otávio Mendonça.

dário que o Relator irá providenciar até a próxima
quarta-feira. Aprovado esse calendário, aí, sim,
é que poderemos fazer os convites. Porque, no
momento, não temos as datas marcadas, e os
nomes serão aprovados também na próxima reu
nião de quarta-feira. Aprovaremos os nomes e
os calendários. Ai, sim, ao finalda reunião, poderá
a Secretaria providenciar os convites.

Queria apresentar à discussão outro problema:
como seria a sistemática que deveremos adotar
para a convocação dessas personalidades? Faço
uma sugestão em função da experiência passada,
relativamente à discussão da Comissão Interpar
tidária. Percebi que, quando vem um só aqui fazer
uma exposição, às vezes ela extrapola muito do
assunto e fica um pouco cansativa. Minha suges
tão é que, ouvido o Plenário, seja estabelecida
uma espécie de mesa redonda, no máximo com
quatro convidados, com a pauta preestabelecida
em poucos minutos, uma espécie de um debate
simultãneo, com a participação dos quatro e, evi
dentemente, dos membros da Comissão. Fica
mais dinâmico e mais interessante.

É a sugestão que faço, e que também devemos
aprovar na próxima quarta-feira, para avisar aos
convidados que eles participarão de mesas redon
das e receberão também uma pauta, da qual não
poderão fugir.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER- Eu per
guntaria: por que não terça?

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro Filho)
Porque já decidimos que a próxima reunião será
quarta-feira, pois terça é dia 21 de abril.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER - Mas
no dia 21 de abril já teremos uma sessão solene
às quinze horas em homenagem a Tancredo Ne
ves, para a qual, já fomos convocados pelo Presi-
dente Ulysses. -

Acredito que poderemos aproveitar a terça-fei
ra, antecipando essa reunião - estou pensando
no ganho de tempo.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro Filho)
Não há inconveniente; é só combinar. Podemos
fazer na terça à noite, às dezoito e trinta. Por isso
é que sugeri: vamos deixartudo pronto para votar
mos, tomarmos uma decisão final, na terça-feira,
a respeito dos nomes, do cronograma.

O SR. RELATOR (Francisco Rossi.)- Sr. Presi
dente, o nosso Regimento criou uma dificuldade
muito séria para todos nós. Ele determina maioria
absoluta para que possamos deliberar aqui e isso
criará algumas dificuldades.

Sugeriria que também fôssemos pragmáticos.
Já estamos percebendo as pessoas mais interes
sadas, já no dia de hoje, em relação aos trabalhos
daqui da Subcomissão. Conheço também como
funciona o trabalho aqui. Vamos ter algumas difi-

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER- Suge- culdades para deliberar, aqui, se formos seguir
riria,então, que fossem enviados convites a essas ao pé da letra o Regimento.
pessoas hoje mesmo, para ganharmos tempo, Se fícarmos na dependência dessa maioria que
dizendo da intenção da Subcomissão de ouvi-los o Regimento fíxa, vamos ter dificuldades para
- os nomes deles foram citados - e que gosta- aprovar o temário, o cronograma. Deveremos de-
riamos que eles confirmassem a presença nos terminar aqui, no mais tardar a partir da próxima
dias tais, tais e tais, dependendo, depois desse reunião, que as decisões devam ser tomadas pela
retomo confirmar-se, ratificar-se esta data pela maioria dos presentes.
Comissão, porque poderá haver choques de dias. v O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO _ Eu

faria uma sugestão: o Presidente consultaria os
presentes sobre se concordariam ou não em deli
berar. Se a maioria concordar, que se delibere.

Não se pode obrigar a ninguém a comparecer
às reuniões, mas que os presentes decidam se
vão deliberar ou não.

O que me preocupa, como é também a preocu
pação de V. Ex", é o pragmatismo dos nossos
trabalhos. A audiência às pessoas, aos notáveis
que foram nominados aqui, é de fundamental
importância para que os trabalhos cheguem real
mente a uma conclusão exeqüível e consultem
o interesse nacional.

Aforma de fazer está preocupando-me porque,
se cada um dos nominados vier aqui fazer uma
exposição ampla sobre os diversos temas em tor
no de legislação eleitoral e partidária, vamos che
gar ao final de julho ouvindo pessoas.

Não sei se a melhor idéia seria a do Presidente
- mesas-redondas, - uma espécie de brains
tom - ou se se designaria para cada um dos
convidados um tema específico dentro da sua
especialidade, para que ele pudesse dar uma con
tribuição específica dentro daquilo que ele conhe
ce melhor. Talvez isso ficasse para apreciação
na próxima reunião: como se trabalharia com
aqueles que irão trazer a sua opinião aqui - se
dentro de mesas-redondas ou se dentro de temas
específicos, onde dariam melhor contribuição
dentro do seu nível de preparo.

O SR. REl.ATOR (Francisco Rossi) - Inclusive
já temos um número expressivo. Acho até que
deveríamos fazer uma triagem, não para selecio
nar a nívelde valores; o Constituinte sugere quatro
nomes: que se fizesse opção, digamos, por um.
Já estamos agora com 12 ou 13 nomes.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) -Ainda
há os Presidentes dos partidos polfticos com re
presentação na Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. REl.ATOR (Francisco Rossi)- Não tere
mos tempo hábil; nosso tempo é exiguo.

Outra dificuldade também, Sr. Presidente: co
mo faremos para contar com a presença desses
convidados? Existem passagens em disponibili
dade oferecidas pela Casa?

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Isso
não é problema. O importante, realmente, é que
já há onze Presidentes de partidos polítícose mais
24. Se convocarmos quatro de cada vezpara uma
mesa-redonda, poderemos chegar até 32 mem
bros, admitindo o máximo de audiências públicas
que o Regimento permite, que são oito. Podemos
chegar a 25, a 30 nomes, dependendo de que
o Plenário concorde que seja uma mesa-redonda
com a presença de quatro em cada reunião. Essa
é uma decisão que tem de ser tomada, em função
do número de sugestões a convidados.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO 
Tenho uma sugestão: na reunião da próxima se·
mana, concordo que não devam ser exposições
de um único orador, pelo que pode significar in
clusive de visão de um único ponto de vista sobre
o sistema eleitoral. Na próxima semana, na próxi
ma reunião da nossa Subcomissão, cada um dos
colegas que apresentaram sugestão cuide de indi
car, em qual desses temas polêmicos o expositor
se encaixaria mais ou menos. Eu, por exemplo,
quando faço a indicação de algumas pessoas que
penso que poderiam trazer alguma contribuição
a Subcomissão, faço dentro de uma determinada
visão que essas pessoas têm do sistema eleitoral
e dos partidos políticosno Brasil. E seria interes-
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sente, por exemplo, que cuidássemos, nos deba
tes, na mesa-redonda de quatro, que tivessem
posições divergentes, visões diferentes. Se não
organizarmos isso de maneira cuidadosa, podere
mos ter, por exemplo, quatro expositores rigoro
samente com a mesma opinião e teremos, na
verdade, uma reunião enfadonha.

Proponho que trouxéssemos, na nossa próxima
reunião da semana que vem, o que cada um
dos expositores tem, os pontos mínimos, a visão
que têm do sistema eleitoral. Se tivermos, por
exemplo, um que defende o voto proporcional
misto, como o Professor Boulevard Lamounier,
por exemplo, eu conheço a proposta dele, e co
nheço a proposta do Professor Francisco Belfort.
Acho fundamental que os dois estejam na mesma
reunião pelo caráter polar das suas opiniões em
relação ao sistema eleitoral.

É uma sugestão que eu faço: que tenhamos
o cuidado de trazer, na próxima semana, uma
visão aproximada, porque nós, aqui, rapidamente,
marcaríamos as audiências e convidaríamos já
os quatro para cada uma dessas reuniões, com
a possibilidade, evidente, de haver alguma modifi
cação, por causa de adequação de horário e dis
ponibilidade de cada um.

O SR.CONSTITUINTE LUIZ SOYER-Sr. Pre
sidente, queria incluir o nome do Dr. Francisco
Assis Brandão, Presidente do PMDB de Goiás,
que é especialista nesta área também. Pela idéia
do colega Paulo Delgado em síntese, os exposi
tores seriam selecionados por temas, dentro des
se rol de temas apresentados. Realmente, aí tere
mos maiores e mais diversificadas informações.
Concordo com essa idéia cada um de nós, já
tendo esta relação de temas hoje, devemos procu
rar um entendimento com as pessoas apresen
tadas, e, na próxima reunião de terça-feira, se
for o caso, já trazer a preferência destes convi
vados para este ou aquele tema, para que se possa
organizar o roteiro total.

oSR.PRESIDENTE (IsraelPinheiro)- O Rela
tor estava querendo saber se, em Brasília, conti
nua sendo feriado na terça-feira. O problema é
esse.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER- A res
peito disso, conforme já foi devidamente esclare
cido, os dias próprios para se tratar e se obter
número são terça, quarta e quinta. Mas, como,
mesmo sem haver a solenidade em Brasília, a
segunda-feira já é feriado, então o Deputado não
vem mais na terça, virá na quarta, nesta semana
pelo menos.

De maneira que acho que seria provavelmente
difícil obtermos número na terça-feira. Na quarta
feira é mais provável.Até porque há muita gente
que, em face do meio-feriado na terça-feira, só
chegará na quarta de manhã; então, faríamos na
quarta à tarde, quando teríamos grandes possibi
lidades de obtermos número.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Mas
à tarde há o problema do Plenário da Assembléia
Nacional Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER- Então,
faremos ao meio-dia.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Está
proibido. Só pode ser às 9h30min. Está no Regi
mento. Ou às 17h30min. Coloco em votação.
(Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE (LuizSoyer) - Eu sou
novato. Mas pensando nessa sessão solene estou
achando que haverá número. Mas os Constituin
tes veteranos são os que têm mais experiência.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex'
é de Goiás.

O SR. CONSTITUINTE (LUIZ SOYER)- Reco
nheço isso.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Mas
quando se está longe-daqui é muito difícil.

Concordo que quarta-feira é o dia mais adequa
do. Mas vamos decidir tudo na quarta-feira; isso
é importante, e não podemos mais adiar. Toma
reinos as decisões todas que discutirmos aqui
na quarta-feira.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ AGRIPINO 
Acho que todo mundo está consciente de que
nós estamos elaborando uma Constituição. Nós
não estamos em tempo normal de Congresso
Nacional; por isso, devemos marcar para às 9
e 30 da manhã e confiar na responsabilidade de
cada um. Porque se começarmos a afrouxar a
partir de agora, nós não conseguiremos chegar
a lugar nenhum. Temos que fixar às 9:30 da ma
nhã, dar publicidade dos nossos trabalhos e obri
gar a freqüência a partir de resultados, porque
do contrário faremos aqui um jogo de faz-de
conta.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Está
decidido. Eu concordo com V. Ex' Então, fica
convocada a Subcomissão para quarta-feira, às
9:30 Vou sugerir à Secretaria que envie toda a
documentação, a Lei atual, a Lei Orgânica dos
Partidos, as sugestões, a lista dos convidados, a
pauta, para poder ser emendada, enfim, tudo o
que nós discutimos aqui.

Essa documentação será enviada a todos, efeti
vos e suplentes; todos a receberão até amanhã,
no máximo, ou até hoje, se for possível, estará
em todos os gabinetes. Na quarta-feira, tomare
mos a decisão final. O Relator irá preparar a sua
pauta, o cronograma.

A minha sugestão em relação a presidentes
de partidos politicos são os 11 que se compõem
com representantes na Assembléia. Sugiro que
um Presidente de Partido que não tenha represen
tantes seja também convidado e proponho o no
me do Partido Verde, que é um partido que é
muito original no contexto político nacional, que
ele seja convidado também para virparticipar dos
debates. Mas isso tudo está em termos de suges
tões para nós decidirmos na quarta-feira. Há al
gum assunto mais que mereça atenção?

O SR.CONSTITUINTE LUIZ SOYER-Sr. Pre
sidente, eu sugiro que, devido à importância dessa
reunião em que serão definidos os marcos iniciais
do nosso trabalho, efetivamente, que sejam tam
bém emitidos telex para todos os demais mem
bros, solicitando veementemente a presença nes
ta reunião.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Pedi
ao Secretário que enviasse telex ao próprio domi
cílio dos Srs. Constituintes, às suas residências
nos Estados.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER - Cor
reto.

O SR.PRESIDENTE (IsraelPinheiro)- Vamos
estender essa comunicação ao domícilioregional
do Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER - Parti
cipei em outra reunião há pouco tempo, e pare
ce-me que houve um entendimento entre os Parti
dos das Comissões com o Presidente UlyssesGui
marães, no sentido de se obter meio para se poder
agilizar inclusive visitas a outros Estados, parece
que já houve uma decisão nesse sentido.

O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Creio
que Membros de uma das Comissões - não
me lembro qual - deverão ir a São Paulo por
estes dias.

O SR.CONSTITUINTE LUIZ SOYER- É desta
que faço parte.

O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Não sei;
talvez nós pudéssemos, eventualmente, criar um
fato político com a presença da Comissão em
algum Estado. Esta é uma proposta que coloco
aqui e fica em aberto, até para gerar um fato
político, porque eu tenho sido muito procurado,
estes dias, por presidentes de pequenos Partidos
que estão preocupados com a continuidade, com
a continuação ou não desses Partidos pequenos.
Noto que a nossa Subcomissão, embora o tema
não seja assim tão vasto, irá despertar muito inte
resse nos temas que serão debatidos e discutidos
aqui, porque dizem respeito a toda a sociedade
brasileira de perto. A classe políticavai,num dado
momento, voltar as suas vistas totalmente para
os nossos trabalhos. Seria interessante gerarmos
até um fato político,quem sabe até com as nossas
presenças em algum Estado.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER - Real
mente, eu fizparte da Comissão de MeioAmbien
te, e já estão decididas viagens ao Pantanal do
Mato Grosso, à favela do Paranoá, aqui em Brasí
lia, em Cubatão e também no Rio de Janeiro,
porém, acho que é um fato um pouco diferente...

O SR. PRESIDENTE(IsraelPinheiro)- É dife
rente da nossa Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER- ...por
que em nosso caso eu não vejo necessidade de
esgotamento.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) -·Eu
também acho que não. Em princípiopoderá haver
alguma sugestão. A nossa Subcomissão não tem
necessidade de se deslocar para outros Estados.

O SR.RELATOR (Francisco Rossi)- Amenos
que seja paravisitaros Tribunais Regionais Eleito
rais...

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Isto
pode acontecer.

O SR.RELATOR (Francisco Rossi)- ...e obser
varo quanto é complicado para a Justiça Eleitoral
cuidar de partidos políticos.Por exemplo, na defe
sa do ponto de vista de que os partidos políticos
devem estar desvinculados da Justiça Eleitoral,
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que é urna das propostas que eu trago para esta
Subcomissão, nós poderíamos entenderque seria
importante que, ao visitar Tribunais Regionais
Eleitorais e Justiças Eleitorais Municipais, obser
var o quanto isso tem feito a sobrecarf!a do Sist~
ma Eleitoral Brasileiro, quando a Justiça devena
cuidar exclusivamente das eleições e da garantia
de que as eleições funcionassem de maneira a
mais eficazpossível. Parece-me que essa é a única
possibilidade que a nossa Subcomissão teria de
se deslocar - salvo algum fenômeno político de
relevância nacional nesse período, que atinja a
partidos políticos, atinja o Sistema Eleitoral Brasi
leiro, que não parece estar no horizonte.

Gostaria inclusive, na questão de sugestões, de
saber da.Presidência da Subcomissão se está pen
sando em um convite ao Ministro do Tribunal
Superior Eleitoral para vir à nossa Subcomissão
fazer uma exposição sobre o que ela representa
hoje, até em relação ao funcionamento do Siste
ma Eleitoral, em termos de custo para o País;
o que representa, hoje, uma eleição. Anossa Sub
comíssão - na quarta-feira eu pretendo trazer
isto para discussão - terá que apresentar, seja
ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados
ou ao Senado na segunda-feira, nas suas sessões
ordinárias, mostrará ao Tribunal Superior Eleitoral
como funcionarão os partidos políticos nesse pe
ríodo em que está funcionando a Constituinte.
Muitos dos partidos políticos estão tendo dificul
dades inclusive de adquirir ficha de filiação parti
dária, em virtude da decisão de alguns Tribunais
Eleitorais de que haverá modificação do Sistema
Eleitoral, modificação do Sistema de Cadastra
mento Eleitoral. Penso que sobre algumas ques
tões emergenciais a nossa Subcomissão terá que
se posicionar, para orientar os partidos políticos
brasileiros nesse período que vai da instalação
da Constituinte até a elaboração final do texto
constitucional.

o SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER- Sr. Pre
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pmheiro) - Con
cedo a palavra ao Constituinte LuizSoyer.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER- Queria
também, complementando, dizer que acho uma
idéia espetacular que se convidasse o Presidente
do Tribunal Superior Eleitoral, três ou quatro pre
sidentes de Tribunais Regionais de Estados, de
diferentes condições, para aqui participarem de
uma mesa-redonda.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Antes
de encerrar a reunião, eu vou pedir a cada Consti
tuinte que apresentou sugestões que o faça por
escrito, colocando o seu nome e, se possível, al
gum meio de comunicação com o convidado,
para facilitar o trabalho da Secretaria, já que mui
tas sugestões foram feitas.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
reunião, convocando outra para quarta-feira, dia
22, às 9:30 horas.

Muito obrigado a todos.

(Levanta-se a reunião às 10 horas e 54
minutos.)

COMISSÃO DO SISTEMA
TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO

E FINANÇAS

Subcomissão de Tributos,
Participação e
Distribuição
das Receitas

ATADA 7' REUNIÃO, ORDINÁRIA,
COM AUDIÊNCIA PÚBUCA,

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 1987

Aos trinta dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezessete horas
e vinte e cinco minutos, no plenário da Subco
missão de Tributos, Participação e Distribuição
das Receitas, reuniu-se esta Subcomissão, sob
a Presidência do Senhor Constituinte Benito Ga
ma, presentes os seguintes Senhores Constituin
tes, membros efetivos: Domingos Juvenil, Fer
nando Bezerra Coelho, Geraldo Aeming, IvoVan
derlinde, Nion A1bernaz, Osmundo Rebouças,
Gerson Camata, Mussa Demes, Simão Sessim,
João Castelo, José Luiz de Sá e José Maria Ey
mael; e ausentes: Affonso Camargo, Jutahy Maga
lhães, AirtonSandoval, Irajá Rodrigues, Jesus Taj
ra, José Tinoco, Adhemar de Barros Filho, Carlos
Virgílio, Roberto Torres e Virgílio Guimarães; pre
sentes, ainda, 05 demais membros da Comissão
do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, os
Senhores Constituintes: Expedito Machado, Darcy
Deitos e Orlando Bezerra; 05 Constituintes: Eraldo
Trindade e Paulo Maccarini; 05 expositores: Dr.
Hugo de Brito Machado, Professor de Direito Tri
butário da Universidade Federal do Ceará, que
apresentou o trabalho "Constituinte e Reforma
Tributária," e Dr. Orlando Caliman, Professor de
Economia da Universidade Federal do Espírito
Santo, que apresentou o trabalho "Exposição à
Subcomissão de Tributos, Participação e Distri
buição das Receitas". Havendo número regimen
tal, o Senhor Presidente declarou iniciados 05 tra
balhos e solicitou fosse dispensada a leitura da
Ata da reunião anterior, que foi considerada apro
vada por unanimidade. Em seguida leu o Expe
diente, constante de comunicação das Sugestões
recebidas de Constituintes, encaminhadas pela
Mesa, e Sugestões recebidas de entidades ouvidas
em reunião da Subcomissão em 29-4-87, envia
das ao Senhor Relator. Findo o Expediente, o
Senhor Presidente Benito Gama comunicou aos
presentes ter mantido às quinze horas, juntamente
com membros presentes da Subcomissão, reu
nião no plenário do Órgão, com a Frente Munici
palista Nacional- a qual considerou como parte
integrante desta reunião - representada pelo Dr.
Baldonedo Arthur Napoleão, Coordenador da ci
tada Frente e Prefeito de Barroso - MG, que
apresentou o trabalho "ProposiçõesApresentadas
pela Frente Municipalista Nacional à Subcomis
são de Tributos, Participação e Distribuição das
Receitas da Assembléia Nacional Constituinte",
e, ainda, presentes as seguintes personalidades:
Cláudio A. Giammimi, Coordenador da Frente
Municipalista Nacional - fMN; Dr. Guilherme

Luizda S. Tambellini, Assessor da Frente Munici
palista Nacional-FMN;Dr. Edgar Neves da Silva,
Conselheiro Honorário da Frente Municipalista
Nacional- FMN; Dr. Rubens N. Chernín, Secre
tário Executivo da Presidência da Frente Munici
palista Nacional- FMN;Dr,Jayme A1ípio de Bar
ros, Conselheiro Honorário da Frente Municipa
lista Nacional-FMN;Dr. Luis Cesar Amad Costa,
iro Honorário da Frente Municipalista Nacional
- FMN; Dr. Aurílio Sérgio C. Caiado, Secretário
Executivo da Frente Municipalista Nacional 
FMN,em Brasília e Dr. Francisco Xavier da Silva,
Presidente da APRECE- CE. A seguir o Senhor
Presidente convidou 05 expositores, Dr Hugo de
Brito Machado e Dr. Orlando Caliman, sucessiva
mente, a assentarem-se à mesa e proferirem suas
palestras. A seguir o Senhor Presidente passou
a Presidência ao Senhor Constituinte Mussa De
mes. Findas as palestras, o Senhor Constituinte
Mussa Dernes, no exercício da Presidência, deu
inicio ao debate, pela ordem de inscrição, que
constou dos seguintes interpeladores: Simão Ses
sim, Fernando Bezerra Coelho, José Maria Ey
mael, Gerson Camata e Osmundo Rebouças.
Após o último inscrito, o Senhor Constituinte Mus
sa Demes, no exercício da Presidência, nada mais
havendo a tratar, deu por encerrados 05 trabalhos,
às vinte e uma horas e quatorze minutos - cujo
teor será publicado no Diário da Assembléia
Nacional Constituinte - convocando a Subco
missão para reunir-se no dia 5-5-87, às nove horas
e trinta minutos, para reunião ordinária, com au
diência pública, com a presença das seguintes
personalidades: Dr. Luiz Alberto Brasil, Diretor
Econômico Financeiro da Telebrasília; Dr. Nelson
Amâncio Madalena, Professor de Direito Tribu
tário da Universidade Federal de Santa Catarina;
Dr. LuizRomero Patury Accioly,Procurador Fiscal
do Estado de Pernambuco; Dr.Osiris de Azevedo
Lopes Filho, Professor de Direito Financeiro da
Universidade de Brasília; Dr. Roberto Rodrigues,
Presidente da Organização das Cooperativas Bra
sileiras e Dr. João Sérgio Marinho Nunes, Presi
dente do Instituto Brasileiro de Mineração. E, para
constar, eu, Jarbas Leal Viana, Secretário, lavrei
a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.

Sala da Reunião, 30 de abril de 1987. - Consti
tuinte Benito Gama, Presidente.

ATADA OITAVA REUNIÃO, ORDINÁRIA,
COMAUDIÊNCIA PÚBUCA,

REALIZADA EM 5 DE MAIO DE 1987

Aos cincos dias do mês de maio de mil nove
centos e oitenta e sete, às dez horas e vinte minu
tos, no plenário da Subcomissão de Tributos, Par
ticipação e Distribuição das Receitas, reuniu-se
esta Subcomissão, sob a Presidência do Senhor
Constituinte Benito Gama, presentes os seguintes
Senhores Constituintes, membros efetivos: Fer
nando Bezerra Coelho, Geraldo Aeming, Irajá Ro
drigues, Ivo Vanderlinde, Nion A1bemaz, Gerson
Camata, Jesus Tajra, José Tinoco, Mussa Demes,
Simão Sessim, Roberto Torres, Virgílio Guima
rães, José Luiz de Sá e José Maria Eymael; o
suplente: NilsonSguarezi; e ausentes: Affonso Ca
margo, Jutahy Magalhães, Airton Sandoval, Do
mingos Juvenil, Osmundo Rebouças, Carlos Vir
gílio, João Castelo e Adhemar de Barros Filho;
presentes, ainda, os demais membros da Comis-
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são do SistemaTributário, Orçamento e Finanças,
os Senhores Constituintes José Serra e Furtado
Leite; os Constituintes Expedito Machado e Alfre
do Campos; e os expositores: Dr. Luiz Romero
Patury Accioly, Procurador Fiscal do Estado de
Pemambuco, que apresentou o trabalho "Consi
derações sobre a Reestruturação do Sistema Tri
butário Brasileiro"; Dr, Osiris de Azevedo Lopes
Filho, Professor de Direito Financeiro da Univer
sidade de Brasília, que apresentou o trabalho "O
Sistema Tributário na Nova Constituição, por Osi
ris de Azevedo Lopes Filho"; Dr. LuizAlberto Bra
sil, Diretor Econômico-Financeiro da Telebrasília;
Dr,Nelson Amâncio Madalena, Professor de Direi
to Tributário da Universidade Federal de Santa
Catarina, que apresentou o trabalho "Sistema Tri
butário - Relato de Experiências"; Dr, Paulo Ro
berto Guimarães Moreira, que apresentou o traba
lho "Subsídios para a Assembléia Nacional Cons
tituinte Relativos às Questões das Pessoas Porta
dçras de Deficiências Físicas"; Dr, Roberto Rodri
gues, Presidente da Organização das Coopera
tivas Brasileiras e Dr,José Campos de Melo,Chefe
da Consultoria Jurídica da Organização das Coo
perativas Brasileiras que apresentaram o trabalho
"Imunidade Tributária sobre o Ato Cooperativo";
e Dr. João Sérgio Marinho Nunes, Presidente do
Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM, que
apresentou os trabalhos "Sugestões à Assembléia
Nacional Constituinte" e "Mineração e Constituin
te - Histórico e Sugestões à Nova Constituição
Brasileira". 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
por unammidade. Em seguida leu o Expediente,
constante de comunicação de Sugestão recebida
de Constituinte, encaminhada pela Mesa; Suges
tões recebidas de entidades ouvidas em reunião
da Subcomissão em 30-4-87, enviadas ao Senhor
Relator e encaminhamento das notas taquigrá
ficas das 1', 2', 3' e 4' reuniões da Subcomissão
ao Senhor Relator. Findo o Expediente, o Senhor
Presidente convidou os Senhores expositores, Dr,
LuizRomero Patury, Dr. Osiris de Azevedo Lopes
Filho, Dr. LuizAlberto Brasil e Dr. Nelson Amâncio
Madalena, sucessivamente, a assentarem-se à
Mesa e proferirem suas palestras. Findas as expla
nações, o Senhor Presidente deu início ao debate,
pela ordem de inscrição, que constou dos seguin
tes interpelantes: Jesus Tajra, Virgílio Guimarães
e Nion Albemaz Após o último inscrito, o Senhor
Presidente suspendeu a Reunião, às quatorze ho
ras e quatro minutos, convocando os membros
para reiniciarem os trabalhos às dezessete horas
e trinta minutos, no mesmo local, para ouvir os
demais expositores. Às dezessete horas e cín
qi.Jentaminutos, o Senhor Constituinte Mussa De
rnes, no exercícío da Presidência, reabriu os traba
lhos e convidou os.expositores, Dr. Paulo Roberto
Guimarães Moreira, Dr, Roberto Rodrigues, Dr,
José de Campos Melo e Dr.João Sérgio Marinho
Nunes, sucessivamente, a assentarem-se à Mesa
e proferirem suas palestras. Finda as palestras,
o Senhor Constituinte Mussa Dernes, no exercício
da Presidência, deu inicio ao debate, pela ordem
de inscrição, que constou dos seguintes interpela
dores: Nion Albernaz, Alfredo Campos e Mussa
Demes. O Constituinte Mussa Demes, no exer
cicio da Presidência, após as suas interpelações,
nada mais havendo a tratar, deu por encerrados

os trabalhos, às dezenove horas e vinte e oito
minutos - cujo teor será publicado no Diário
da Assembléia Nacional Constituinte - convo
cando a Subcomissão para reunir-se no dia
6-5-87, às nove horas e trinta minutos, para reu
nião ordinária, com audiência pública, com a pre
sença do Dr, Everlindo Heínkleln, Supervisor Téc
nico do Escritório Regional do DIEESE do Paraná.
E, para constar, eu, Jarbas LealVianna,Secretário,
lavrei a presente Ata que, depois de lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente.

Sala da Reunião, 5 de maio de 1987. - Consti
tuinte Benito Gama, Presidente.

ATADA 9' REUNIÃO, ORDINÁRIA,
COMAUDIÊNCIA PÚBUCA,

REALIZADA EM6 DE MAIO DE 1987

Aos seis dias do mês de maio de mil novecentos
e oitenta e sete, às dez horas e dezesseis minutos,
no plenário da Subcomissão de Tributos, Partici
pação e Distribuição das Receitas, reuniu-se esta
Subcomissão, sob a Presidência do Senhor Cons
tituinte Mussa Dernes, presentes os seguintes Se
nhores Constituintes, membros efetivos: Airton
Sandoval, Domingos Juvenil, Geraldo Fleming,
IvoVanderlinde, Nion Albemaz, Osmundo Rebou
ças, Jesus Tajra, José Tinoco, Simão Sessim, Ro
berto Torres, Virgílio Guimarães, José Luiz de Sá
e José Maria Eymael; e ausentes: Affonso Camar
go, Jutahy Magalhães, Femando Bezerra Coelho,
Irajá Rodrigues, Gerson Camata, Benito Gama,
Carlos Virgílio, João Castelo e Adhemar de Barros
Filho; presentes, ainda, os Constituintes Darcy
Deitos e Feres Nader, membros da Comissão do
Sistema Tributário, Orçamento e Finanças; Dr.
Walter BareIli, Diretor Técnico do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Eco
nômicos; e o expositor Dr. Everlindo Heinkleín,
Supervisor Técnico do Escritório Regional do Pa
raná, do Departamento Intersindical de Estatís
ticas e Estudos Sócio-Econômicos - DIEESE,
que apresentou o trabalho "Análise e Mudança
do SistemaTributário Bràsileiro". Havendo núme
ro regimental, o Senhor Presidente declarou ini
ciados 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 de
Sugestões recebida de Constituintes, encaminha
da pela Mesa; Sugestões recebidas de entidades
ouvidas em reunião da Subcomissão em 5-5-87
e Sugestões recebidas na Subcomissão, enviadas
ao Senhor Relator. Findo o Expediente, o Senhor
Presidente convidou o Dr. Everlindo Heinklein a
tomar lugar à Mesa e proferir sua palestra. Finda
a explanação, o Senhor Presidente deu início ao
debate, pela ordem de inscrição, que constou dos
seguintes interpeladores: José Luiz de Sá, Simão
Sessím, José Maria Eymael e Mussa Dernes, O
Senhor Presidente Mussa Demes, após suas inter
pelações, nada mais havendo a tratar, deu por
encerrados os trabalhos, às doze horas e oito mi
nutos - cujo teor será publicado no Diário da
Assembléia Nacional Constituinte - convocando
a Subcomissão para reunião ordinária, a reali
zar-se no dia 7-5-87, às nove horas e trinta minu
tos, no mesmo loclll. E, para con~, Jarbas
Leal Viana, Secretário, lavrei a presente Ata que,

depois de lida e aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente.

Sala da Reunião, 6 de maio de 1987. - Consti
tuinte Mussa Demes, no exercício da Presidên
cia.

AfYEXO À ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO
ORDII'fÁRIADA S(fJ3COMISSÃODEPR/f'{cf
PIOS GERA/S, /f'{TERVENÇÃO DO ESTA
DO, REGIME DA PROPRIEDADEDO S(fJ3
SOLa E DA A TlVIDADE ECONÓMICA,
REALIZADA EM 22 DEABRIL DE 1987, ÀS
10 HORAS E 20 MIN(JTOS, ÍJ'ITEGRA DO
APAfYHAMEl'fTO TAQ{jfGRAFICo, COMPU
BLICAÇÃO DEVIDAMETE AUTORIZADA
PELO SENHOR PRESIDEl'fTE DA sasco
MISSÃO, CONST!TW/'fTE DELFIM NETTO.

O SR. PRESIDENTE (Vir9i1dásio de Senna)
- Srs. Constituintes, há número legal para iniciar
mos a reunião. Na ausência do nosso Presidente,
do 19-Vice-Presidente e do 2°-Vice-Presidente, a
Comissão acha por bem convidar o nobre Consti
tuinte Roberto Campos para presidir os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - De
claro aberta a reunião. Minha função é, exclusiva
mente, a de suplementação litúrgica, até que che
guem os encarregados devidamente autorizados
para a condução dos nossos trabalhos.

Convidarei, para ler a Ata,o Constituinte Renato
Johnsson.

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

O SR. PRESIDENTE(Roberto Campos) - Pas
so a Presidência ao Constituinte Delfun Netto.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Muito
obrigado.

A Presidência recebeu e encaminhou ao nobre
Constituinte Virgildásiode Senna, Relator da ma
téria, as sugestões de n-s 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, Virgllio Távora,
\ram Saraiva, Gerado Alckmin, Jamil Haddad e
Mário Maia e, ainda, sugestão da Associação Mi
neira da Micro Empresa.

Concedo a palavra, inicialmente, ao Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Vlfgildásio de Senna) - Sr.
Presidente, para assinalar o recebimento de uma
comunicação telegráfica passada pelo Presidente
da Constituinte, o nobre Deputado Ulysses Gui
marães, com o seguinte teor:

"Informo prazo apresentação sugestões
pelos Constituintes terminará dia 6 de maio
possibilitando democrático oferecimento va
liosa contribuição para exame decisão das
Comissões e subcomissões para elaboração
da Constituição. Esclareço também que as
Subcomissões e Comissões poderão se reu
nir em caráter extrordinário, a partir das 17
horas às terças, quartas e quintas-feiras, uma
vez que se integram no debate da matéria
constitucional, e que o Regimento prescreve
também no plenário da Constituinte. Rogo
sejam as decisões levadas ao conhecimento
dos integrantes dessa comissão, etc. e etc."
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o SFt. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Muito
obrigado a V. Ex'

Conc:edo a palavra ao ilustre Constituinte Gilson
Machado.

O SR'.CONSTITUINTEGILSONMACHADO
É apenas uma questão de ordem, Sr. Presidente.
Gostaria de saber se a Mesa vai dar conhecimento
aos integrantes da Comissão das propostas que
foram feitas à Subcomissão de que fazemos parte.

O SR PRESIDENTE (Delfim Netto) - Certa
mente!

Dou a palavra ao Sr. Relator.

O SFt. RELATOR (Virgildásio de Senna) - Sr.
Presidente, para facilitar os trabalhos de nossa
Comissão, apresentei, como propostas para se
rem apreciadas pelos Srs. membros da Comissão,
um termo de referência para os nossos trabalhos,
um acervo de temas para debates em audiências
públicas, em painéis, e um cronograma de nossos
trabalhos. Se o Presidente assim achar conve
niente, e o material já foi distribuído a todos, creio
que a todos os parlamentares, a todos os consti
tuintes, seria dispensável novamente a leitura des
ses documentos. Passo, assim, à discussão deles,
para efeito de se transformar em órgão normativo
ou normas para os nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Está
em discussão a proposta do nobre Relator. Se
todos concordarem, passaremos à discussão.

O SI<. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Sr. Presidente, para uma questão de ordem.
(Assentimento do SI'. Presidente.)

Se bem entendi, foi prorrogado o prazo para
apresentação de sugestões até o dia 6 de maio.
Implica isso numa revisão automática do calen
dário, com a extensão de quinze dias das datas
anteriormente propostas pelo ilustre Relator. Ima
gino que estaríamos recebendo propostas e su
gestões até o dia 6 de maio. Não haveria, portanto,
possibillidade de completar-se a discussão temá
tica no dia 8, e muito menos da apresentação
do relatório com anteprojeto no dia 13. Imagino
que a essa extensão democrática e generosa do
prazo de apresentação de sugestões correspon
derá uma equivalente ampliação do prazo para
apresentação de relatõrio por V; Ex', e do prazo
para as discussões temáticas. E correto o meu
entendimento?

O SFt. RELATOR (Virgildásio de Senna) - Eu
não tenho os elementos informativos, nobre
Constituinte Roberto Campos, para, a esta altura,
trazer ao conhecimento da Casa. Procurarei infor
mar-me à Mesa da Assembléia Nacional Consti
tuinte, junto ao Presidente. Mas a idéia que me
parecia estar prevalecendo é que a dilatação dos
prazos para apresentação à Mesa do Plenário da
Assembléia Constituinte não acavaiasse o crono
grama de trabalhos previstos em nosso Regimen
to. É evidente que os prazos passam a ser muito
exíguos, muito apertados, mas o assunto não está
de fato totalmente esclarecido. Não obstante isso,
já o projeto de calendário apresentado dilata de
25 para 28 o prazo de análise e do trabalho final
da Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Muito obrigado a V.Ex'

O SR. RELATOR (Virgildásio de Senna) - Sr.
Presidente, peço para registro da ata, que os Cons-

tituintes que usarem da palavra previamente de
clarem o seu nome.

A SRA. CONSTITUINTE BETH AZIZE - Sr.
Presidente, eu ouvi o Sr. Relator, o Constituinte
Virgildásio de Senna, fazer referência a algumas
propostas apresentadas por Constituinte, que já
teriam sido encaminhadas a esta Comissão. O
meu pedido de informação repousa basicamente
no seguinte: quantas propostas apresentadas jun
to à Mesa da Assembléia Nacional Constituinte
já foram encaminhadas a esta Subcomissão?

O meu pedido de informação, Sr. Presidente,
tem um significado até pessoal. É que, há quinze
dias, eu apresentei no Plenário da Constituinte
duas sugestões de normas à Constituição. A pri
meira destina uma parcela do Imposto Territorial
Rural para a reforma agrária com a sua utilização
para o pagamento de indenizações aos desapro
priados. Claro que esta nada tem a ver com a
Subcomissão a que pertenço, mas tem a ver com
a Comissão da Ordem Econômica. E a outra pre
tende alterar o atual conceito da propriedade do
subsolo, que passaria a ser da União. Eu gostaria
apenas de saber que destino foi dado a essas
duas propostas que eu apresentei no Plenário e
encaminhei à Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte.

O SR. RELATOR (Virgildásio de Senna) - O
conjunto de proposições, sejam aquelas oriundas
do Plenário da Constituinte, sejam aquelas que
venham a ser apresentadas tempestivamente nas
reuniões de Subcomissão, serão consideradas
oportunamente e discutidas em plenário antes
do relatório final a ser apresentado, envolvendo
cada uma dessas proposições. O número delas
e o total a que chegarmos será objeto do nosso
relatório. Ele classificará as proposições pelos
seus diversos itens, pelas visões que cada um
dos Srs. Constituintes tem a respeito do problema.
Mas, neste instante em que estamos discutindo
a proposta de calendário, a proposta de temas
a serem trazidos aos diversos painéis, não me
parece o mais oportuno para a discussão dessas
proposições que, tempestivamente, serão exami
nadas e consideradas com todo o apreço, toda
a significação que cabe dar às proposições dos
Srs. Constituintes.

A SRA CONSTITUINTE BETH AZIZE- Isso
significa que nenhuma proposta ainda foi encami
nhada a esta Subêomissão?

O SR. RELATOR(Virgildásiode Senna) - Mui
tas já foram, e já foram aqui relatadas. O nobre
Presidente já indicou as proposições que oficial
mente foram transferidas ao Relator. Já há, algu
mas proposições em mãos do Relator.

A SR' CONSTITUINTE BETH AZIZE - Obri
gada.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Simples
mente para esclarecer a ilustre Constituinte. Nós
recebemos treze propostas. De V. Ex', apenas
uma, que foi registrada sob o número 31. As ou
tras já estão sendo encaminhadas.

A SR' CONSTITUINTE BETH AZIZE - Está
bem! Muito obrigada.

O SR. CONSTIT{]INTEGILSON MACHADO
Sr. Presidente, para uma questão de ordem. (As
sentimento do Sr. Presidente.)

Gostaria de saber se essas propostas que foram
encaminhadas vão ser distribuídas para os mem
bros da Subcomissão. Nós vamos ter vistas?

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Vão ser,
sim. Inclusive, existem avulsos na Câmara de to
das essas propostas.

O SR. CONSTITUINTEGILSON MACHADO
Bom, eu proporia, até para fazer parte da ata,
que das propostas que foram encaminhadas a
esta Subcomissão sejam tiradas cópias e reme
tidas para os Constituintes, para os membros efe
tivos e os suplentes desta Subcomissão.

O SR. RELATOR(Virgildásiode Senna) - Ape
nas para esclarecer, nobre Constituinte Gilson Ma
chado, que haverá avulsos contendo cada uma
dessas proposições. A informação que a Secre
taria da Comissão nos traz é que não há recursos
suficientes para reimprimir para todos essas pro
posições que são publicadas nos avulsos e no
Diário da Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE GILSON MACHADO
Eu sei, Sr. Relator, mas isso é uma maneira buro
crática de fazer com que o contribuinte esteja
na Subcomissão procurando diariamente aquele
assunto que lhe interessa e não foi distribuído
à Subcomissão de que fazemos parte. Na realida
de, seria muito mais eficaz, para que nós possa
mos, ínclueíve, estudar cada uma dessas propos
tas, que fossem tiradas cópias daquelas propostas
que Vierampara esta Subcomissão, encaminhada
aos seus membros efetivos.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Eu acho
que não é muito factível distribuirmos aqui a pro
posta do ilustre Constituinte Gilson Machado. Nós
não temos, realmente, condições de fazer esse
serviço. Até hoje, as propostas são poucas. Há
algumas realmente maiores do que outras, exigi
ria realmente um trabalho de xerox ou de repro
dução extremamente grande. Não creio que seja
factívelfazermos isso. Vou procurar fazer o melhor
possível. Eu conversarei com OSr. Relator, porque
os avulsos estão sendo publicados, aparentemen
te há um pequeno atraso, mas estão todos sendo
publicados.

O SR. CONSTIT{]INTE (Interven-
ção fora do microfone. Inaudivel.)

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Sim,
em toda abertura de reunião nós temos lido as
sugestões apresentadas à Assembléia. Ainda hoje,
eu li essas últimas. De forma que todos têm co
nhecimento dos números e dos autores das pro
postas.

A SR~ CONSTIT{]INTERAQUEL CÂNDIDO
Nobre Presidente, também me angustiam essas
colocações, angustia-me essa preocupação da
Constituinte Beth Azizee do eminente Constituinte
Gilson Machado com relação ao que se apresenta,
ao que virá a debate. Eu sei que é intempestivo.
Mas nós apresentamos, há cerca de 20 dias, nove
proposituras, todas concernentes e, coincidente
mente, dentro da previsão do nosso Relator, desde
a nova visão do sistema econômico do País, até
com relação à propriedade do subsolo, à questão
do monopólio. Tivemos condição de debater al
guma coisa aqui, nesse sentido. E preocupa-me,
sobremaneira, a demora com que talvez isso este
ja sendo encaminhado na Mesa da Câmara da
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Assembléia Nacional Constituinte para a nossa
Subcomissão. Isso me preocupa, porque há cerca
de 15 ou 16 dias foram apresentadas, lá. E até
agora, pelo montante que está aí, tenho eu quase
que certeza que não chegaram aqui.

o SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - E não
chegou nenhuma proposta de V. Ex", realmente.

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

O SR.PRESIDENTE(DelfimNetto)- POIS não.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Eu
vou pedir autorização a V Ex" para obter ajuda
da Secretria desta Comissão, no sentido de distri
buir cópias, que eu mesmo produzirei,das minhas
propostas. Quer dizeracho razoávelque confirme
mos o sistema de apoio da Câmara. Mas, pela
freqüência reduzida que nós temos tido aqui na
nossa Subcomissão, temos tido dificuldade em
instalá-Ia por falta de quorum. É pouco provável
que haja uma procura sistemática dos documen
tos na Seção de Avulsos da Câmara. De modo
que queria pedir autorização a V. Ex" para, com
o auxílioda Secretaria desta Subcomissão, distri
buir cópia xerox das propostas que submeterei
à Assembléia.

O SR. PRESIDENTE(Delfírn Netto) - Não há
inconveniente. O Avulso 31, da Constituinte Beth
Azize; Avulso 36, do Constituinte Siqueira Cam
pos; Avulso 41, do Constituinte Jorge Arbage;
Avulso 65, do Constituinte Nilson Gibson; Avulso
95, do Constituinte Mendes Botelho; Avulso 103,
do Constituinte Adhemar de Barros Filho; avulso
158, do Constituinte Virgilio Távora; Avulso 114,
do Constiuinte Mendes Botelho; Avulso 120 do
Constituinte Iran Saraiva; Avulso 312, do Consti
tuinte Geraldo Alves; Avulso 477, do Constituinte
Jamil Hadda; Avulso 503, do Constituinte Mário
Maia;Avulso 539, do Constituinte Siqueira Cam
pos.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Sr. Presidente, ainda relutante com a minha
preocupação, gostaria de passar à Mesa, as nos
sas proposituras, efetivadas na entrega à Mesa
da Assembléia Nacional Constituinte, para que
nós possamos ter condições de ver assegurado
o direito de trabalho que estamos elaborando,
tendo em vista que conseguimos mais prazo e
temos condições de propor algumas coisas.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - V. Ex"
apresentará ou já apresentou isso?

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- No plenário da Assembléia Nacional Cons
tituinte.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Agora
sim, se V. Ex'" concordarem poderemos passar
à discussão da proposta do ilustre Relator.

Está em discussão.
Nós estamos discutindo o termo de referências.

É uma das propostas.

O CONSTITUINTE SR. JOAQUIM BEVILÁC
QUA - Eu me posiciono, Sr. Presidente, com
relação a este tema A-I, favorávelao sistema par
lamentarista.

Entretanto, vejo uma dificuldade, a não ser que
a Subcomissão, de plano, tome uma decisão a
respeito. Ainda agora, na Comissão da Organi
zação dos Poderes e Sistema do Governo, estão

sendo discutidas duas ou três propostas do pro
jeto de decisão a esse respeito.

O SR. RELATOR (Virgildásio de Senna) - Se
V. Ex" me permite, no calendário dos nossos traba
lhos nós teremos ocasião de discutir os trabalhos
como aqui classificados.

O que está em discussão é a natureza do termo
de referência. Se V.Ex" concorda com essas pro
posições e não a discussão específica; de qual
dos temas a serem acrescentados na discussão
da Comissão; se ela está incompleta, se ela está
redundante, enfim, uma tentativa de estabelecer
mos um termo de referência para os nossos deba
tes. Porém, não estamos iniciando os debates des
ses temas.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILAC
QUA - Aliás,o nobre Relator,na primeira reunião
da Comissão da Ordem Econômica, por sugestão
minha, foi incluída essa necessidade de termos
um roteiro apresentado pelos relatores para que
pudéssemos trabalhar.

Em linhas gerais, estou de acordo. Evidente
mente, descendo a uma análise minuciosa, pode
ria sugerir o acréscimo ou a supressão desse ou
daquele item.

Mas, para economia interna dos nossos traba
lhos, devo dizerque de uma forma geral, o Relator
foi feliz na colocação dos temas.

Reservo-me, então, o direito de, quando che
garmos à parte dos temas para as audíêncras
públicas, fazer algumas sugestões.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Obri
gado a V. Ex"

Continua em discussão.

O SR. CONSTITUINTE VLADIMIR PALMEIRA
- (Intervenção fora do microfone. InaudiveL)

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Se V.
Ex" me permite, nós não vamos discutir atual
mente nada. Nós vamos discutir se acrescenta
remos ou tiraremos alguma coisa do roteiro apre
sentado pelo ilustre Relator.

O SR. CONSTITUINTE GILSONMACHADO
Sr. Presidente, V. Ex' e o nobre Relator hão de
ouvir que nós estamos aprovando um roteiro 
base, de que tivemos conhecimento há menos
de 5 minutos. Isto não impede, como sugestão
minha, que nós aprovemos o termo de referência
aqui proposto, mas não impedindo que outros
esquemas sejam acrescidos durante a discussão
dos trabalhos constitucionais, para que nós pos
samos ter tempo de verificarse outras fases pode
rão ser incluídas nesse termo de referência.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Creio
que essa é a idéia básica Esse termo de referência
é para que tenhamos uma linha básica de traba
lho, permitindo-nos chegar a uma conclusão. Ele
não impedirá que, no decorrer das discussões,
novos temas surjam.

O importante é saber se nós desejamos acres
centar ou retirar alguma coisa hoje, aqui.

A SR' CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO 
Sr. Presidente, nobre Relator, entendo que a ques
tão proposta aqui, como a questão vestibular, com
relação ao sistema presidencialista ou parlamen
tarista, está intrinsecamente ligado a um novo
ordenamento econômico do País.

Quero eu acreditar que tenha sido isso um dos
motivos que, talvez,o Presidente e o Relator quei-

ram sentir dentro das proposituras que serão en
caminhadas a esta Subcomissão, e, à Comissão
da Ordem Econômica para que haja parâmetros
de coincidências com o sistema parlamentarista
ou com o sistema presidencialista.

Esta é uma dúvida que gostaria de ver aclarada
aqui pelo nobre Relator,que é o autor da proposta.

O SR.RELATOR (Virgildásio de Senna) - Pare
ce ao Relator que este é um tema básico de traba
lho nosso, em qualquer uma das Comissões. Co
mo os projetos serão encaminhados, seguindo
em princípio,não, evidentemente, de forma termi
nativa, mas, em princípio, como o ordenamento
se fará em relação aos temas econômicos, com
vistas aos sistemas do governo.

A iniciativa das leis, o controle da sociedade
sobre os diversos aspectos da ordem econômica,
tudo isso é muito em função do sistema do gover
no sobre o qual isto de alguma forma, já balizaria
a Comissão de Sistematização na forma que en
caminhará o seu projeto ao Plenário da Assem
bléia Nacional Constituinte.

Essa é a idéia, nao e aprofundar, nem cabe
a esta Subcomissão fazê-lo.Mas é procurar a mé
dia das opiniões da Subcomissão, para que isso
servisse de subsídio. Assim é a Comissão de Siste
matização, como é a Comissão Temática nossa,
no encaminhamento da proposta que fará do pro
jeto constitucional relativo aos temas pertinentes
à Comissão. Essa é a idéia.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALoMÃo - Sr.
Presidente, Sr. Relator, aqui, no item b dos termos
de referência, que me parecem bastante abran
gentes, escapou uma temática que me parece
indispensável de ser dicutida nesta Subcomissão.
Não tanto quanto as suas dimensões e a sua
formação e tal, mas sobre os condicionantes da
dívida externa, na ordenação da atividade econô
mica no País. Eu acho que caberia incluira minha
proposta, porque pretendo discuti-Ia, a questão
da dividaexterna, como parte do item b dos temas
de referência que V.Ex' apresentou.

O SR. CÕNSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - No mesmo sentido, eu proporia também
o exame da dívida interna. Seria, então, no item
d. Seriam, então, a dívida externa e a divida in
terna.

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

O SR.PRESIDENTE(DelfimNetto) - Pois não,
nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Com o devido respeito, eu gostaria de apre
sentar proposição contrária à inclusão de qual
quer coisa sobre a divida externa na Constituição.

A dívida externa é um acidente conjuntural na
vida dos povos. A Constituição é algo construído
sub specie eternitatis. Mencionar-se qualquer
coisa sobre dívidaexterna na Constituição signifi
caria considerar-se o brasileiro um devedor perpé
tuo, em situação assaz humilhante.

O SR.CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO-Para
replicar, Sr. Presidente, eu gostaria de dizer que
não estou pensando aqui que nós possamos fazer
qualquer referência à dívida externa, nessa linha
levantada pelo nobre Constituinte Roberto Cam
pos.

Mas, eu gostaria que nós considerássemos,
com muita profundidade, a possibilidade de a
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Constituição dispor de mecanismos que vão regu
lar a formação da dívida, no futuro, e mesmo
a sua administração, por exemplo, estabelecendo
mecanismo de controle pela sociedade, através
do Congresso Nacional, sobre a contratação de
empréstimos externos, sobre a ratificação de
acordos, sobre a sua rolagem e sobre a sua amor
tização. E, sobretudo, a questão do fórum em
que as questões relativas à dívida externa sejam
discutidas. Então, eu acho que tem tudo a ver
o debate sobre a divida externa, nesta Subco
missão, onde vamos discutir princípios gerais, on
de vamos discutir a questão da soberania do País,
nas suas implicações sobre a ordem econômica.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - Sr. Presidente, para acrescentar, aduzir.
O Constituinte Roberto Campos tem razão com
relação a circunstância eventual de o Brasil ser
devedor. Pode ser que, num futuro bem próximo,
sejamos credores. Oxalá assim aconteça! Entre
tanto, parece-me que a execução da polltica mo
netária, creditícia, o papel do Banco Central, etc,
tudo isso e mais o endividamento interno, que
me parece, hoje, segundo os números de hoje,
que acompanhamos, estar em tomo de 132 bi
lhões de dólares, portanto, maior do que a divida
externa, é também, de ser levado em conside
ração nos debates a respeito do controle, sistema
de controle, como bem disse o Constituinte Luiz
Salomão, ou da forma de se estabelecer a política
econômica, a polltica monetária, o papel do Ban
co Central, etc. Eu acho que isso tudo faz parte
dos debates da Comissão de Princípios Gerais,
Intervenção do Estado, que é o objetivo principal
da nossa Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Conti
nua em discussão.

O SR. CONSTITUINTE RENATO JOHNSSON
- Com respeito aos princípios gerais, a inclusão
cio assunto de dividaexterna e dividainterna pare
ce-rne que seria perfeitamente cabível,não a dis
cussão atual da dívidaexterna ou da dívidainterna,
mas sim a fixação de princípios gerais que nor
teassem ,acontratação ou não de futuros emprés
timos; é, também, de princípios que estabeleces
sem no que dizem respeito à atuação do Estado,
mas corno ordenador da economia e não como
um desordenador dessa economia. Hoje,nós sen
timos, por exemplo, que é uma questão que está
aí, é claro, e que hoje afligea todos os brasileiros,
os problemas dos juros excessivos, atingindo pa
tamares efetivamente elevados. Isto,por quê? Por
que o próprio Estado é que vai, para efeito da
rolagem da sua dívidaexterna, no mercado, captar
recursos a taxas exageradas, para poder rolar a
sua dívida.Então, eu creio que caberiam, dentro
da ordem econômica, princípios gerais que limi
tassem essa intervenção do Estado na economia.
Por isso, estou de acordo com a proposta do
Constituinte LuizSalomão do Rio de Janeiro.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Sr. Presidente e nobre Relator, se o sistema
presidenc:ialista é discutível para uma nova visão
da discussão econômica constitucional do País,
como não se discutir o problema concernente
à economia deste País que é o problema de dívida
externa e divida interna? Ele está, eu não diria,
assegurado no texto constitucional. Mas ele deve
ser discutido. Aí, quero solidarizar-me com o
Constituinte LuizSalomão, de corpo e alma, nesta

discussão. Porque, inclusive, é um tema, hoje,
que aflige toda a população brasileira, como o
Constituinte Renato Johnsson colocou. Pois, se
nós estamos legislando para o futuro - para o
encaminhamento das nossas proposituras, para
uma Constituinte duradoura, onde estamos ques
tionando até o modelo do sistema presidencialista
- como não questionarmos o problema da dívida
externa e da dívida interna, que também irá dar
uma nova característica, através de um novo nor
teamento de princípios econômicos, até restabe
lecendo prerrogativas parlamentares, que passa
por essa contribuição do novo ordenamento eco
nômico do País? Como não discutirmos isso? Só
para esclarecer e, também apoiar a idéia do com
panheiro LuizSalomão, do Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao ilustre Constituinte Roberto
Campos.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Apenas para esclarecer, Sr. Presidente, que
o problema de empréstimos externos, do meca
nismo de autorização já está previsto na atual
Constituição,no art.42, inciso IVque declara com
petir privativamente ao Senado Federal autorizar
empréstimos, operações ou acordos externos, de
qualquer natureza, de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios, ouvido o Poder
Executivo Federal. Já existem, portanto, dispo
sitivosconstitucionais. Bastaria manter esses dis
positivos, sem maiores extrapolações. Quanto à
idéia do fórum, aí, parece-me francamente absur
da nós legislarmos numa Constituição qual deva
ser o fórum internacional, reconhecido como de
instituições jurídicas válidas e permanentes. O
Banco do Brasil, ao emprestar a Moçambique,
dificilmente aceitaria o fórum de Maputo. E, se
ia emprestar a Lesoto, dificilmente aceitaria o fó
rum de Camarões. Simplesmente, porque não
cabe ao credor conhecer de perto a instrumen
tação jurídica do país devedor. Ele não tem meios
de avaliaro que significa,em termos de respeita
bilidade internacional e fidelidadecontratual. For
mou-se portanto, uma praxe internacional de que
ao credor cabe basicamente escolher o fórum.
Se o devedor disso disputa, habitualmente, esco
lhe-se um fórum com tradições jurídicas consoli
dadas. É por ISSO que, normalmente, se escolhem
foros de Nova Iorque ou de Zurique. Há países
que não têm golpes de Estado e que fazem Cons
tituições que duram 100 ou 200 anos, cuja ordem
jurídica está plenamente estabelecida. É totalliris
mo nós pensarmos que, em nossa Constituição,
vamos flxar o fórum de empréstimos internacio
nais, quando formos devedores. Quando formos
credores, é outra questão, aí sim, podemos fixar
para Moçambique, para Angola, para Nigéria, o
fórum de Brasília.Se eles aceitarem, muito bem!
Se não aceitarem, surge um conflito. Interessa
nos o empréstimo a ponto de aceitarmos um
fórum internacional, ou nos interessa emprestar
a esse estado ou, então, simplesmente recusamos
o solicitado. Mas,vamos ser realistas. Já no Sena
do, tivemos horas intermináveis de discussão so
bre afirmação de um fórum nacional, como sobe
rania do devedor. O devedor, ao pedir o emprés
timo, não é soberano; soberano é o credor. Quem
é que está necessitando de empréstimo? É o de
vedor. E o credor precisa satisfazerjuridicamente

sistema jurídico dentro do qual será julgado o
contrato, é um sistema jurídico válido, por ele
conhecido e internacionalmente respeitado. O de
vedortem confiaça no seu prórpio fórum; o credor
tem confiaça no seu próprio fórum e num fórum
arbitral qualquer. Mas imaginar que Japão vai
aceitar o fórum de Brasília, sabendo que nós esta
mos num processo de fazer uma constituição,
pode mudar tudo, que amanhã virá uma nova
constituição, que alterará novamente tudo, saben
do que o país já teve 7 constituições, estamos
na oitava, e que nenhuma delas foi cumprida,
é algo totalmente romântico.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Virgildásio de Senna) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, é claro que esta
Assembléia Nacional Constituinte vai discutir, e,
evidentemente, com a maior profundidade possí
vel, o problema da dívida externa brasileira. O
Relator não deve ter opinião antecipada, mas eu
sou um Constituinte,sempre procuro ser explícito
e acho que, como gosta de dizer o nobre Consti
tuinte Roberto Campos, Ratione loei ratlone
materiae. O tema da dividaexterna não é próprio
desta Comissão; ele tem um fórum próprio, uma
Comissão que, trabalhosamente, foi constituída,
que é a Comissão de Poderes. Quem tem os
poderes para, em nome deste País, contrair divi
das, assumir compromissos internacionais ou na
cionais? Esta Subcomissão já tem trabalhos de
mais para, como dizo Constituinte Roberto Cam
pos, estar-se preocupando, em termos de princí
pios gerais, com assuntos sub speeie tempo
raIIiB. Acho que as questões de princípio geral
da ordem econômica, da intervenção do Estado
e os problemas de subsolo serão, por nossa Co
missão, discutidos à plenitude, com a amplitude
que for necessária. E iremos discutiros problemas
da divida interna brasileira, como geri-Ia, como
contraí-Ia, como até negá-Ia, num fórum consti
tuinte mais apropriado do que esta Comissão.

Acho que o nobre Constituinte Luiz Salomão
tem toda razão no instante em que acha que esse
é um tema fundamental, que os poderes da Cons
tituinte deverão ser aprofundados. Mas permito
me antecipar a minha opinião: não vejo oportu
nidade para que esse debate seja feito nesta Co
missão.

O SR.PRESIDENTE(DelfimNetto)-Pois não!

O SR. CONSTITUINTE VI.ADIMIR PALMEIRA
- (Intervenção inadíavel fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - E eu
creio que essas coisas podem ser resolvidasmuito
mais facilmente por votação. Senão, daqui a pou
co, cada um fazuma proposta, e vamos acrescen
tando, juntando, e não vamos terminar de fazer
a nossa parte substantiva. De forma que eu ima
gino que devíamos decidir isso por votação.

O SR.CONSTITUINTE LUIZ SALoMÃo-Para
encaminhar a votação Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Luiz Salo
mão.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALoMÃo - Sr.
Presidente, eu acho que o Constituinte Vladimir
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Palmeira apontou, com correção, esse encami
nhamento equivocado da discussão. Porque nós
estávamos discutindo aqui o mérito da discussão
da dívida externa, quer dizer, se o credor tem
essa ou aquela atitude, se o mecanismo previsto
no art. 42 da Constituição é suficiente ou não.
Eu acho que isso já é uma discussão do mérito,
que nós devêssemos tratar no dia em que fôsse
mos debater a questão da divida externa. A des
peito de que não concordo com as colocações
feitas pelo nobre Constituinte Roberto Campos,
sobretudo, tendo em vista os resultados desas
trosos desses mecanismos que estão aí pesando
sobre os ombros da Nação.

De modo que eu também gostaria de me opor
ao ponto de vista do RelatorVirgIldásio de Senna.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Mecanismos desastrosos da dívida interna ou
externa?

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALoMÃo - De
ambos, até, por sinal. Mas o que V. Ex' se referiu
foiparticularmente da dívidaexterna. Então, é em
relação a eles é que eu estou me mafmestando,
como interpretando um pouco o sentimento da
Nação, com essa pretensão, de que há uma insa
tisfação geral em relação aos mecanismos que
regulam a formação e a administração dessa dívi
da externa. E isso tem implicações na ordem eco
nômica sim, e vai interferir na formulação dos
seus princípios, na medida em que nós, que te
mos essa responsabilidade e os demais Consti
tuintes, vamos estar influenciados pela existência
desse débito enorme, que onera, que pesa sobre
as nossas consciências, inclusive. E isso vai, de
certa forma, modular a nossa abertura, a nossa
disposição em relação ao nosso trato com capital
estrangeiro. As relações com capital estrangeiro
evidentemente, vão estar condicionadas pelas di
mensões da dívida e pelo perfil do seu rendi
mento.

De modo que eu considero extremamente im
portante, e gostaria de manter essa proposta e
encaminhá-Ia, no sentido de que possamos discu
tir aqui, a dívidaexterna, como um dos elementos
que há de interferirna formulação dos princípios
gerais. Divergindo,portanto, -lamentando, mas
certamente imaginando que o nosso Relator ha
verá de considerar essa posição, de que a dívida
externa não é só uma questão de poderes: é tam
bém uma questão presente, é um elemento fortís
simo na coníuntura econômica brasileira do pre
sente e do futuro e que, por conseguinte, merece
consideração de parte dessa Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Ainda
estamos em discussão.

O SR. CONSmUlNTE IRAPUAN COSTA JÚ
NIOR - Para discutir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra, para discutir, ao nobre Constituite
Irapuan Costa Júnior.

O SR. CONSmUINTE IRAPUAN COSTA JU
NIOR - O que eu queria dizer já foi dito aqui
pelo Constituinte Vladimir Palmeira e, agora mes
mo, pelo Constituinte LuizSalomão. Mesmo sem
entrarmos no mérito, seria conveniente a inclusão
dessa proposta, mesmo porque ela diz respeito,
acho que muito de perto; a questão da intervenção
do Estado na economia. Os Constituintesacredito

que terão - principalmetne aqueles que são parti
dários de uma estatização mais ampla - acredito
que terão grandes surpresas quando examinarem
essa questão do ponto de vista de dívida interna
e externa, de govemo central, de Estados e muni
cípios e de empresas estatais. De modo que eu
quero dar o apoio à inclusão desse tema aqui
no nosso termo de referência.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Conti
nua em discussão.

O SR.CONSmUINTE RUBEMMEDINA-Pa
ra discutir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra,para discutir,ao nobre Constituinte
Rubem Medina.

O SR.CONSmUINTE RUBEM MEDINA- Eu
acho que nós já discutimos algumas propostas.
Existem as sugestões do Constituinte Luiz Salo
mão. Existem, a meu ver, duas propostas objeti
vas; uma delas é a retirada dessas questões vesti
bulares, e uma, de inclusão da dívida intema e
externa. Eu sugiro a V. Ex' que coloque em vota
ção as duas questões que foram objetivamente
sugeridas e levantadas. Era isso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (DelfimNetto) -Alguém
quer ainda fazer uso da palavra para discussão?

O SR. CONSTITUNTE VLADIMIR PALMEIRA
(Intervenção fora do microfone.lnaudivel.)

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedoa palavra,para discutir,ao nobre Constituinte
Joaquim Bevilácqua.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - Para sustentar, Sr. Presidente, Sr. Relator,
a minha posição com relação à dívida interna.
Aliás, com fulcro na própria argumentação do
nobre Constituinte Roberto Campos, quando S.
Ex' citou o art. 42, inciso IV, citou um dispositivo
da competência privativado Senado Federal. En
tão, não está inserido no atual texto, evidente
mente no capítulo Da Ordem Econômica, que
começa no art. 160. Isso não quer dizer que os
problemas inerentes à ordem econômica estejam
inseridos só a partir do art. 160, como o próprio
colega reconhece. Na medida em que o Senado
tem que autorizar os empréstimos, as operações,
etc., ouvido o Poder Executivo Federal.

E, no Inciso VI, trata exatamente da proposta
que eu fiz, que está em discussão, que eu acho
fundamental, o endividamento interno. O legis
lativo tem sido bastante desinformado, pela pró
pria estrutura presidencialista de Governo,daquilo
que se passa na área financeira. E o Inciso VI,
do art. 42, trata da dívida interna - está aqui,

"Cabe ao Senado Federal: Fixar, por pro
posta o Presidente da República e a Resolu
ção, limitesglobais para o montante da Repú
blica e a Resolução, limites globais para o
montante da dívidaconsolidada dos Estados
e nos Municípios;estabelecer e operar limites
de prazo - mínimo e máximo, taxas de juros
e demais condições...etc."

Então, não é só um problema conjuntural; é
também um problema constitucional, pelo menos
na vigência da atual Carta. E entendo eu que
deva ser um problema constítucíonal, na vigência

da Carta que estamos elaborando, a partir desta
e das demais Subcomissões.

De forma que eu manteria essa proposta de
ser incluido, nobre Relator, respeitando, data ve
Dia, a opinião de V. Ex', essa questão da dívida
interna. Parece-me também de suma gravidade,
porque podemos chegar à conclusão de que o
controle do Senado não tem sido eficiente;pode
mos chegar à conclusão de que há a necessidade
de outros mecanismos para controle da dívida
interna. Quer dizer,é um problema constitucional
e é um problema que diz respeito aos princípios
gerais, a intervenção do Estado na ordem econô
mica. Era só isso que eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra,para discutir,ao nobre Constituinte
GilCésar.

O SR. CONSmUINTE GIL CÉSAR-Sr. Presi
dente, a proposta inicial do Constituinte Vladimir
Palmeira, com referência à supressão do Item a
A- questões vestibulares, S. Ex', parece-me, fez
a observação àquele texto com referência ao subi
tem A-I: "Trabalhar com vistas a um sistema pre
sidencialista ou parlamentarista". Eu entendo que
os subitens A-2 e a A-3 devem permanecer, por
que, segundo o nosso Relator,na exposição inicial
que fez muito objetivamente, na primeira reunião,
da qual eu participei, S. Ex' observou a neces
sidade de nós definirmos claramente se quere
mos ou não uma Constituinte sintética ou analí
tica; e trabalhar a partir de uma proposta básica
ou não. Eu acredito que, se nós não definirmos
claramente isto, e, especialmente, se não tivermos
uma proposta básica para trabalhar, nós vamos
ficar aqui discutindo, como estamos discutindo
agora, não é? Portanto, eu solicito a V. Ex' que
ponha em votação os subitens A-2, A-3 e A-l,
porque aí, acredito eu, resolveremos o problema.

A SRA. CONSmUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Eu fico aqui a me perguntar: quando vai uma
montanha de manganês para o Japão, quando
vai o nosso lastro de ouro para a Inglaterra, até
mesmo para a Venezuela,isso está correlacionado
com o endividamento externo do País? Toda vez
que os países desenvoMdos nos emprestam algu
ma coisa, eles chegam a cubar o nosso subsolo,
e se adonam do subsolo, em detrimento daquele
bem que não é renovável e que ele passa a ser
dono disso. Então, a questão do questionamento
da dívida externa está correlacionada as nossas
entregas de jazidas e bens minerais deste Pais.
Cada vez que se recebe um pacote de dólares
e se endivida em foros que não são de confiabi
Iidadeinternacional, porque não têm uma credibi
lidade jurídica estável, não se questionam as ri
quezas minerais que saem, em detrimento desse
endividamento externo, que é muito mais sério
do que propriamente a questão dos juros que
nós estamos a pagar. Porque, senão, é como se
fosse uma sangria num homem de quem se cor
tam os punhos: Leva-se a vida de um pais.

Só para fundamentar e despir esse santo que
tenta ser pintado de ouro dentro, principalmente
do Senado Federal, que se diz com uma prerro
gativa de um qustionamento, e que não passa
por quorum legal, que é o Congresso Nacional,
que deve ser restabelecido, na sua plenitude, e
que está aqui fazendo parte do texto Constitu
cional, porque dívida extema está correlacionada
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às montanhas de ouro, montanhas de bauxita,
a todos os tipos de contratos de risco. Então,
há uma coisa que está certa: nós precisamos dis
cutir isso, principalmente porque a dívida externa
está correlacionada à entrega das nossas riquezas
e da nossa soberania, através de bens não renová
veis que são os minérios deste País.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Se nino
guém mais quiser fazer uso da palavra, nós vamos
passar à votação.

Eu proporia o seguinte: colocarmos em vota
ção a proposta do ilustre Constituinte Luiz Salo
mão, com a modificação proposta pelo ilustre
Constituinte Gil César.

Passaremos à votação, nas questões vesnbu
lares, pelo item A-I, e, depois, votaremos em con
junto os A-2 e A-3.

Vamos pôr em votação se permanecerá, no
roteiro" a questão vestibular A-I.

Está em votação.
Os Srs, Constituintes que estiverem de acordo

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada a retirada do item A-1 do nosso

roteiro,
Vamos passar à votação da retirada dos ítens

A-2 e a-ô.
Os Srs, Constituintes que estiverem de acordo

com a permanência dos ítens A-2 e A-3 perrna
neçam sentados. (Pausa.)

Permanecem, portanto, os ítens A-2 e A-3.
Eu creio que existem agora duas propostas:

uma do ilustre Constituinte Luiz Salomão, que
se refere à dívida externa.

Vamos passar, agora, à discussão se vamos
ou não incluir este item nos nossos roteiros.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
com a inclusão do item, no roteiro permaneçam
sentados. (Pausa.)

Quem estiver de acordo, permaneça como es
tá. QuElm estiver contra a inclusão da discussão
da dívida externa no roteiro levante a mão. (Pau
sa.)

A Inclusão está aprovada.
Passaremos, agora, à discussão da proposta

do ilustre Constituinte Joaquim Bevilácqua, que
é a inclusão, no roteiro, da discussão da dívida
interna. Quem estiver a favor da inclusão no rotei
ro da discussão da dívida interna permaneça sen
tado. (Pausa)

Está aprovada a inclusão no roteiro da díscus
são da divida interna.

Acho que poderíamos passar à discussão do
restante, sobre o qual não houve nenhuma suges
tão. Quem estiver de acordo com o roteiro, per
maneça sentado. (Pausa.)

Está aprovado o roteiro.
Passamos, agora, à díscussão da proposta do

celendárío de trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALoMÃo - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Luiz Selo
mão.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO 
quero propor a V. Ex" uma inversão na pauta,
no sentido de colocar primeiro, em discussão,
o documento "Temas para Audiências Públicas".

O Sft PRESIDENTE (Delfim Netto) - Acho
melhor discutirmos, primeiro, o calendário.

Está em discussão, então, a proposta de calen
dário dos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) -Pois não

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Tendo em vista, Sr. Presidente, que por decisão
da Mesa, estaremos abertos à apresentação de
sugestões e propostas até o dia 6 de maio, pare
ce-me uma inferência razoável que haja uma de
calagem semelhante na apresentação do relatório
do relator. Hoje, a apresentação do relatório com
o anteprojeto está prevista para o dia 13. Eu suge
riria que esta data fosse postergada para o dia
28 de maio. Seria o último item, sendo todo o
resto reescalonado a partir dessa data.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - ....on
cedo a palavra o nobre relator.

O SR. RELATOR (Virgildásio de Senna) - Sr.
Presidente e Srs. Constituintes:

O propósito do calendário aqui apresentado
é, em primeiro lugar, o de seguir um determinado
número de sessões e horas para o debate interno
da Comissão. E, em seguida, o cumprimento dos
termos regimentais, que obriga cada uma Subco
missão a abrir espaços a um mínimo de 5 e a
um máximo de 8 audiências públicas.

Entendemos que seria necessário, tal o vulto
de assuntos a tratar, tal a discrepância com que
esses assuntos são tratados, tal o calor, a paixão
que impregna cada um dos temas, que um núrne
ro mínimo de 36 horas de discussões fossem
travadas. Por isso, fixamos em 12 sessões de dis
cussão temática a organização dos nossos traba
lhos, em ordem a que cada um dos Constituintes
pudesse explicitar, com tempo suficiente, suas
diversas posições, e que o relator pudesse cons
cientemente fazer a média e tirar a conclusão
dos nossos trabalhos.

Com a decisão da Mesa da Assembléia Nacio
nal Constituinte prorrogando os prazos para a
apresentação de proposições, parece-me que, ne
cessariamente - como assinalou o nobre Sena
dor Roberto Campos - alguma coisa há de ser
feita e os cronograma e calendário dos trabalhos
terão que ser modificados. Evidentemente que
não tenho os elementos, neste instante, para reali
zar estas alterações, e a proposta que está apre
sentada já agride, já "fura" o calendário oficial
do nosso Regimento.

Eu pedíria..então, à Comissão, que examinasse,
em primeiro lugar, a proposta global de realização
de sessões e de sessões de audiência pública
tal como está configurado no calendário. E uma
audiência da Mesa da Assembléia Nacional Cons
tituinte, feita pelo Presidente e por mim próprio,
poderia readaptar o calendário, se a Mesa admitir
a prorrogação dos prazos decorrentes.da amplia
ção daquele para o recebimento de propostas
na Mesa da Assembléia Nacional Cónstituinte. Se
não for assim, teremos que encurtar o número
de nossas sessões, reduzi-las e adequar, definitiva
'mente, o nosso calendário ao calendário geral
dos trabalhos previstos no Regimento.

.Eu pediria, Sr. Presidente, se V.Ex"e os demais
companheiros concordarem, que a proposta de
realização de sessões e a proposta de realização
de aUdiências fossem discutidas - estão contidas
na proposta inicial - antes do calendário, e o

calendário das primeiras sessões fosse definido
para definir-se, a posteriori, o calendário total
e final dos nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Creio
que a sugestão do nobre relator é muito adequa
da, porque se amanhã tivermos mais prazo, basta
uma simples translação de todos os prazos, tudo
continuando rigorosamente arrumado.

Poderíamos discutir inicialmente o Item n° 1,
que é sobre o número de sessões ordinárias e
de sessões de audiências públicas. Está em dís
cussão o Item n° 1 da proposta de calendáno.

O SR. CONSTITUINTE VLADIMIR PALMEIRA
- Aminha proposta é no sentido de quejá defina
mos quem tem proposta contra o Relator, ou seja,
sugestões.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Está
em discussão, se houver alguma sugestão. Se
não houver sugestão, ninguém fala e obviamente
passamos à discussão.

O SR. CONSTITUINTE VLADIMIR PALMEIRA
- Muita gente vai falar a favor. Aqui a tradição
é essa.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - É bom
que falem somente quem estiver contra. Se al
guém tiver alguma sugestão, que fale agora ou
nunca mais. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gil
César.

O SR. CONSTITUINTEGILCÉSAR- Sr. Presi
dente, com referência ao que foi aprovado no
Regimento, onde se previa, havendo ou não recur
sos, audiências realizadas fora da sede do Con
gresso Nacional, e como o Relator já está propon
do esse calendário dos trabalhos, vai constar do
calendário também esta possibilidade de audiên
cias fora do nosso fórum do Congresso?

Vamos procurar ser cartesianos, Sr. Presidente,
porque, infelizmente, sou engenheiro Já falei com
o nosso caro Relator, que segunda-feira vou parti
cipar de uma reunião com 17 entidades de classe,
em Belo Horizonte, e já está prevista aqui, uma
reunião. Não quero constar como ausente de uma
reunião, se vou fazer uma em Belo Horizonte.
Queria submeter isso à discussão, porquejá acon
teceu em duas reuniões e que estive presente,
não existir número. O mesmo pode acontecer,
sendo eu considerado faltoso, o que não quero
que aconteça.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - Pela ordem, Sr. Presidente. Não é nem
para contraditar, mas para auxiliar no encaminha
mento do nobre companheiro GilCésar que, aliás,
foi uma proposta que encaminhamos em con
junto na reunião plenária da Comissão. Permita,
companheiro Gil César que fique em aberto, até
porque no decorrer da discussão das questões
temáticas, é que nós vamos evidentemente preci
sar quais as diligências necessárias, quais os
membros designados pelo plenário da Subco
missão para fazer essas diligências. Queremos
antecipar isso agora, na primeira reunião em que
estamos apresentando o calendário, onde já ficou
fixado que as diligências seriam aos sábados e
domingos, data venia, entendo a preocupação
do nobre companheiro - foi a nossa, também
-, mas me parece um exercício de futurologia
difícil de fazer. Eu apelo ao companheiro para
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que votemos como está no calendário, e deixe
a questão das diligências para, no decorrer dos
trabalhos, discutirmos e vermos da oportunidade
ou não.

O SR. PRESIDENTE! (Delfim Netto) - Pare
ce-me que uma das proposições do nobre Consti
tuinte Gil César é se alguém da Comissão estiver
trabalhando para a Comissão, fora do recinto, será
considerado presente.

O SR. CONSTITUINTE MARCOS LIMA - Sr.
Presidente, sobre essa reunião do dia 12/4, dos
temas do Subsolo e a União, Monópolio Estatal
do Petróleo e Reserva Estratégica. O dia 27 é
segunda-feira...

O SR. PRESIDENTE(Delfim Netto) - Perdão,
nós estamos discutindo ainda o item rr 1.

Concedo a palavra ao nobre Relator.

O SR. REU\TOR - (Virgildásio de Senna)
Sr.1'residente, Srs. Constituintes, para não come
çarmos o problema do calendário dos nossos
trabalhos em abstrato, foi apresentada uma pro
posta; está claramente expresso que é uma mera
proposta, para ser emendada, alterada, reduzida,
ampliada, à vontade da Comissão. Evidentemente
que há espaços para que ela seja enrequecida,
seja com temas, seja com audiências externas
ou ampliação das audiências internas. Isso está
a critério e à decisão da Comissão. O Presidente
e nós próprios acreditamos que a Comissão vai
ter contribuições muito grandes a trazer a esse
calendário, que está completamente aberto a mo
dificações O que nós precisamos é ter um calen
dário de trabalho para ser cumprido, se não tiver
mos definido um calendário, a Comissão e seus
membros não se agendarão para os trabalhos.
É esse, nobre Constituinte Gil César, o objetivo
de organizarmos um calendário: todos sabem co
mo tem sido difícil reunir a Comissão.

o SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS
FRANCO-Só como opinião: a audiência pública
como está aqui, que será realizada geralmente
nas segundas-feiras, eu pediria que fosse ao con
trário: nas terças, quartas e quintas essas audiên
cias, e não nas segundas e sextas-feiras.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - A pro
posta é para as segundas à tarde ou praticamente
à noite, às 17,30 horas. Acho que é muito difícil
acomodarmos isso, sem sacrificarmos os traba
lhos da Comissão.

Está em discussão. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Antô

nio Ênio Paraná.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO ÊNIO PARA
NÁ- Acho também que as audiências públicas
deveriam ser na terça, na quarta ou na quinta-feira,
porque realmente são os dias da semana em que
os Constituintes estão mais presentes em Brasília,
Daí a minha preocupação, porque às segundas
feiras, são poucos os Constituintes que estariam
aqui É a minha opinião.

O SR. RELATOR (Virgildásio de Senna) - O
que está em debate, concretamente, é se vamos
fazer um maior ou menor número de discussões
temáticas. O prazo não permite conciliar os dois
assuntos: ou faremos, nas segundas-feiras, au
diências à tarde, ao fírn do expediente, às 17:30
acredito que, pela minha experiência, o pessoal

na Casa, os Constituintes podem estar presentes
ao fim das segundas-feiras - ou sacrificaríamos,
no calendário, algumas discussões temáticas. Isso
é a Comissão que vai decidir; qualquer alternativa
é aceitável por todos nós.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALoMÃo - En
tendi que a proposta do Constituinte Antônio Car
los Franco é no sentido de trocar as audiências
públicas por sessões temáticas, de modo que não
haveria prejuízo em termos de número de ses
sões.

o SR. PRESIDENTE(DelfimNetto) - Nós es
tamos aqui fazendo um truque de linguagem. To
do mundo está querendo dizer é o seguinte: na
segunda-feira, ninguém vem; então, nós passa
mos para terça-feira, quando todos viremos. Nós
vamos, sim, sacrificar uma sessão de assuntos
temáticos.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ismael
Wanderley.

O SR. CONSTITUINTE ISMAEL WANDERLEY
- Eu acho, Sr. Presidente, que o prazo é muito
curto. Vamos fazer um apelo aos Constituintes
para estarem presentes. São poucas segundas
feiras e é interesse nosso apresentar o trabalho,
de modo que temos que está presentes nas se
gundas-feiras. Aqueles que não puderem vir,não
virão, mas vamos fazer um esforço neste sentido.

O SR. CONSTIT{lJNTE LUIZ SALOMÃO 
Quero esclarecer que a minha proposição não
tinha nenhum truque de linguagem, Sr. Presiden
te.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Sem
dúvida.

Vou colocar em votação a proposta do ilustre
Constituinte Antônio Carlos Franco, que sugere
que as reuniões de audiências externas se façam
fora das segundas-feiras. Quem estiver de acordo
com a proposta do ilustreRelator,permaneça sen
tado. (Pausa.)

Aprovada a proposta do Relator.
Assessões ordinárias serão realizadas às terças

feiras, quartas e quintas-feiras, e as audiências
externas serão realizadas as segundas-feiras às
17:30 horas.

Passamos; agora, à votação do número das
sessões.

Quem estiver ae acordo com a proposta do
ilustre Relator, permaneça sentado. (Pausa.)

o SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Já lancei uma proposta formal para que o
calendário seja defasado por 15 dias, de vez que
o prazo de apresentação das propostas foi dilata
do em montante equivalente. Portanto, nós tería
mos aí um número bastante maior de dias vagos
para audiências e para discussões temáticas, vez
que sõ exigiriamos ou esperaríamos do relator,
a apresentação do seu relatório no dia 28, e não
no dia 13 de maio.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Como
o nobre Relator esclareceu, nós tentaremos entrar
em contato com a Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte, para saber se isto é factível, se isto
é possível nos termos do Regimento Interno. Co
mo o ilustre Relator acrescentou, ele já violou
uma das datas do Regimento, a proposta do
Constituinte Roberto Campos par6/ielOebsoluta
mente razoável, isto é, tudo sofrerá uma transía-

ção de 15 dias e então, teremos condições um
pouco mais folgados para trabalhar.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Luiz
Salomão.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALoMÃo - Só
para esclarecer, essa proposta do Relator já con
templa esse aspecto, porque se a data é dia 6

. de maio - e era dia 26/4 - com uma defasagem
de 10 dias, o relatório terá de ser apresentado
no dia 13. Portanto, há uma semana para que
o Relator consolide todas as propostas, avalie-as
e formule o seu relatório.De modo que esse prazo
de uma semana é, inclusive, maior do que o pre
visto originalmente no Regimento. Acredito que
isso não seja uma questão em tomo da qual deva
mos discutir muito, porque uma semana de prazo
a partir do limite da entrega de propostas, é um
prazo razoável, maior até do que o previsto origi
nalmente no Regimento. Eu só queria pedir um
esclarecimento ao nobre Relator,quanto à poster
gação por 13 dias, porque no Regimento está
prevista para 15 de maio a remessa do relatório
da Subcomissão para a Comissão.

O SR. RELATOR (Virgildásio de Senna) - De
fato o encaminhamento do anteprojeto à Comis
são Temática está previsto para o dia 25/5 
art. 17, § 4° do Regimento Interno.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALoMÃo - A
Comissão foi instalada no dia 1° de abril - são
45 dias.

O SR. REU\TOR (Virgildásio de Senna) - O
encaminhamento do anteprojeto à Comissão Ge
rai, está previsto para o dia 25 de maio, na confor
midade do art. 17, § 49 do Regimento Interno,
contado dia-a-dia todo o sistema. Este é o fluxo
grama oficialda Assembléia Nacional Constituin
te, e a previsão é para o dia 25/5.

O SR. CONSmUlNTE LUIZ SALOMÃO-Isso
aí não é do Regimento; foi alguma deliberação
posterior à Mesa. .

O SR. RELATOR (Virgildásio de Senna) - Adia
de 25 para 28.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - É por
que houve um atraso na instalação de quase 10
dias, praticamente, da Comissão de Sistematiza
ção.

O SR. REU\TOR (Virgildásio de Senna) - O
prazo começa a contar do dia 9 de abril.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Exata
mente. Ao invés do dia 1°,dia 9.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Sr. Presidente, independentemente da minha
proposta de reescalonamento de toda a distri
buição de tarefas, adicionamos um período suple
mentar de 15 dias, independentemente desta pro

.posta mais ampla, há um problema específico
com espaçamento previsto no projeto do relator.
A apresentação do parecer seria no dia 26-5-87
e a votação seria no dia 27 - teríamos, apenas,
quiçá, sabe menos de um dia, para votar o pare
cer. Ora, esse parecer tem que ser minuciosa
mente examinado, grupos têm que se articular
para a votação, é imprescindível um período
maior entre a apresentação do parecer e a vota
ção. Seja qual for ele eu sugeriria 4 ou 5 dias,
pelo menos.
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o SR.PRESIDENTE (DelfimNetto)- Na reali
dade, creio que o nobre Constituinte está levan
tando uma questão da maior importância porque,
como eu disse, o nobre relator, para acomodar
tudo, violou ainda o prazo limite que é fixado em
25 de maio - ele vai indo para 28 de maio.
Anão ser que haja uma mudança, ou uma aceita
ção de mudança desse prazo de 25 de maio,
nós estaremos fora do Regimento.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Vamos ter que cumprir mesmo fora. Já esta
mos fora do Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Exata
mente. Teremos que comprimir isto de outra for
ma, acho que o nobre Constituinte está levan
tando uma questão, muito importante, de que
deveríamos ter, pelo menos, dois ou três dias para
uma análise cuidadosa do relatório, antes que
pudéssemos votá-lo. Isso significaria, na realida
de, sacrificar algumas das reuniões das audiên
cias que estão aqui propostas.

O SR.RELATOR (Virgildásio de Senna) - Cha
mo atenção, se o Sr. Presidente me permitir.

O SR.PRESIDENTE (DelfimNetto)-Pois não.

O SR. RELATOR (Virgildásio de Senna) - A
discussão do parecer inicial do relator, com a
apresentação de emendas, contemplam um pra
zo de 5 dias. O que se está dizendo no dia 26-5
é a apresentação do relatório que decorre de uma
ampla dliscussão que já demorou 5 dias. Não é
o relatório inicial apresentado pelo relator, mas
o relatório que se segue à discussão que durará
5 dias. Acho que o nobre Constituinte Roberto
Campos. não atentou para esse particular: nós
teremos 5 dias de discussões, um prazo de 5
dias para a discussão do parecer do relator e,
após isto, com as emendas que lhe forem ofere
cidas, é mais problema de redação - não me .
parece que seja profundamente problema de mé
ritoque exigiria, como já nos antecipa a formação
de grupos, aquilo a que se propõe o nobre Consti
tuinte Roberto Campos. A discussão do relatóno
do relator será feita durante 5 dias: começa no
dia 18 e vai até o dia 22.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- No dia 15 é a distribuição dos avulsos - são
duas semanas, 14 dias.

O SR.IRELATOR (Virgildásio de Senna) -Acho
que com esses esclarecimentos, o nobre Consti
tuinte Roberto Campos pode rever sua observa
ção.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Perdão, ilustre Relator, mas do dia 18 a 22
é a discussão do parecer e a apresentação de
emendas. Essas emendas podem ser aceitas ou
rejeitadas pelo Relator.Finalmente, o Relatorapre
senta o seu parecer. Se esse parecer contiverrejei
ção de emendas apresentadas neste interstício
é absolutamente útil que haja, antes da votação,
algum tempo para que a análise seja feita cuida
dosamente para que aqueles grupos de ideolo
gias, afins se congregrem a fim de decidir sobre
o parecer do Relator.

O SR.RELATOR (Virgildásio de Senna) - Pos
so esclarecer ao nobre Constituinte que o Relator
não agredirá o pensamento da Comissão, nem
conterá, ,anão ser sob forma de esclarecimento

a plenário os votos divergentes. O relatório não
pode agredir a Comissão, não pode conter maté
ria vencida. O argumento pelo Constituinte Ro
berto Campos, representa, a meu juízo, um pre
juizo sobre o trabalho do Relator. E me permita,
com o devido respeito, rejeitar essa formulação.

O SR. CONSmUINTE GILSON MACHADO
Eu faria uma proposta concreta, Sr. Presidente,
para que entre a apresentação do parecer e a
votação, nós tivéssemos três dias, embora fossem
prejudicadas algumas audiências públicas ou dis
cussão temática.

O SR. PRESIDENTE(DelfimNetto) - O Regi
. mento é que faculta os 5 dias para a apresentação

de emendas. Nós não podemos ter nenhum con
trole sobre esse prazo.

O SR. CONSmUINTE GILSON MACHADO
Não é sobre a apresentação de emendas, a minha
proposta, mas entre a apresentação do parecer
do Relator e a votação em plenário, temos 4 dias
para analisarmos a apresentação.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Mas,
aí nós vamos violar o prazo.

O SR. CONSmUINTE GILSON MACHADO
Nós faríamos uma diminuição das discussões te
máticas.

O SR. PRESIDENTE(Delfim Netto)- Essa é
uma outra proposta. Uma coisa é certa, se V.
Ex" me permitem: acredito que o mais seguro
é nós voltarmos ao prazo original. Nós não sabe
mos se esse prazo de 25 de maio vai ser exigido,
ou não. O nobre Relator esticou o prazo por três
dias, na esperança de que possamos conversar
com a Presidência da Assembléia Nacional Cons
tituinte, e que isso possa ser aceito. Se isso não
for aceito, realmente, nós vamos ser confrontados.
com o fato de ele tem que apresentar o nosso
relatório no dia 25 de maio, mesmo.

O SR CONSmUINTE GILSON MACHADO
Mas, ai, nós diminuiríamos as audiências públi
cas...

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - É por
isso que eu imagino que nós deveríamos partir
da pior hipótese e acertarmos a data final é, de
pois, encolhermos as audiências.

O SR. RELATOR (Virgildásio de Senna) - Sr.
Presidente, eu proponho à Comissão que aceite
o princípio geral de formulação do nosso calen
dário. Problema de data inicial dos trabalhos já
temos, mas afinal,seja objeto de informação que
traremos à esta Comissão no nosso próximo en
contro, ouvindo a Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte, para não estarmos deliberando no
vazio, sem a informação que norteará de fato e
definirá as datas.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - Sr. Presidente, uma sugestão para uma
solução conciliatória;se me permite o nobre Rela
tor, entendo a preocupação do nobre Constituinte
Roberto Campos. Nós temos aqui pelo calendário
bem elaborado pelo nobre Relator, no dia 13 a
apresentação do relatório e, no dia 15, a distri
buição dos avulsos. Então, nós teríamos do dia
15 ao dia 22 - portanto, uma semana -, a dis
cussão do parecer, apresentação de emendas e
encerramento das discussões. Parece-me que es
se prazo de uma semana é consensual e é sufi-

ciente. O que o nobre Constituinte Roberto Cam
pos argumenta é que do dia 26, que é a apresen
tação do parecer final, já com rejeição, acolhi
mento de emendas, etc., para o dia 27, o prazo
é exiguo. E nós todos temos que concordar com
S. Ex"É lógico que 24 horas para a distribuição
de cópias, etc., realmente é um prazo exiguo. Po
deríamos fixar, Sr. Presidente, o seguinte: que V.
Ex",juntamente com o nobre Relator,diregenciem
porque esse é um problema que está afetando
não só a nossa Subcomissão, mas todas as ou
tras, diligenciem junto à Mesa. Se conseguirmos
dilatar o prazo do Regimento Interno, fíxaríamos
já, se o Constituinte Roberto Campos estiver de
acordo, 48 ou 72 horas para discussão e votação
do parecer final,já com emendas, destaques, etc.
E aí se ajustaria; a Mesa faria uma proposta de
ajustamento dessas 48 ou 72 horas, para que
pudéssemos suprimir aquilo que fosse menos im
portante, parece-me que tudo é importante, mas...

Essa a sugestão conciliatória que faço.

O SR. RELATOR VIRGILDÁSIO DE SENNA
Lembro ao nobre Constituinte que esses prazos
são todos prazos regimentais.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA- Eu condicionei exatamente o seguinte:
que fixássemos esse princípio de 72 horas, se
o Senador concordar, acho que é suficiente, são
três dias e, mediante entendimentos com a Mesa,
esse problema vai surgir com todas as outras
Subcomissões. Então, se esse prazo fosse dilata
do, estaríamos aqui mesmo. Então, ao invés do
dia 28 seria 30 ou 31. Se o prazo for mantido
ou diminuído, teríamos que aqui, dentro do nosso
plenário, por maioria, decidir o que vai ser supri
mido, garantIdos os três dias para a apreciação
do relatório.

O SR.CONSmUINTE RUBEM MEDINA -Sr.
Presidente, indago do Relator se não poderia ser
concomitante à apresentação do relatório,a distri
buição de avulsos, já que as duas coisas são com
patíveis,e não precisaria 3 dias para a distribuição
do avulso e apresentação do relatório.

O SR. RELATOR V1RGILDÁSIO DE SENNA
Os avulsos têm de ser publicados, exigem tempo.

O SR. CONSmUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr.
Presidente, gostaria de caminhar na mesma linha
do colega Joaquim Bevilacqua, porque esta dis
cussão que estamos tendo aqui eu tivea oportu
nidade de travar com o Senador Constituinte Fer
nando Henrique Cardoso, Relator do Projeto do
Regimento e estava patente a inviabilidade dos
prazos ali previstos. Estava claro que não haveria
possibilidade de cumprir esses prazos. No entan
to, por uma posição inflexível da parte do Relator,
ele aceitou determinadas ampliações de prazo e
não outras. E evidente, como disse o colega Joa
quim Bevilacqua, que as outras Comissões tam
bém vão se debater com este problema e isso
tem-se revelado sistematicamente e a Mesa tem
sido contrariada pela realidade, quando falta bom
senso a realidade ultrapassa as disposições regi
mentais.

De modo que não tenho nenhuma dúvida que
haverá outras sugestões, outras pressões em ou
tras Comissões, no sentido de ampliar este prazo
e tomá-lo realista, porque efetivamente entre a
apresentação do parecer e a votação, não pode
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transcorrer apenas 24 horas. Só para a publicação
do avulso é necessário esse prazo.

De modo que isso aqui é realmente inviável.
Para que não consumíssemos mais tempo nesse
debate, proporia como pleiteou o ilustre Relator
que aprovássemos esse cronograma tentativo e
depois, em vista das negociações dos vários Presi
dentes e Relatores das Subcomissões junto à Me
sa, esta questão fosse reexaminada no momento
apropriado.

O SR. CONSmUINTE GIL CÉSAR - Como
teremos uma reunião hoje à tarde, seria possivel
compatibilizar as propostas aqui apresentadas, in
clusive a última do colega Luiz Salomão, no sen
tido de a Mesa se informar, atá a sessão da tarde,
e fica, em princípio, aprovado o calendário.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Acho
que é uma proposta substantiva, realmente. E
uma proposta de que, entre a apresentação do
relatório e a sua votação, decorram 72 horas Esse
é a única proposta substantiva. Se aceitarmos is
so, depois arrumaremos o roteiro para respeitar,
parece-me que esta é a proposta do ilustre Consti
tuinte Joaquim Bevilácqua.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Não havia especificado o número de dias, 4
dias seria o razoável.

Apenas um ponto de esclarecimento, Sr. Presi
dente. Do dia 18 ao dia 22 de maio, estaremos
engajados na discussão do parecer, na apresen
tação de emendas, seguindo-se o encerramento
dasdiscussões. O que significa a expressão "apre
sentação de emendas"? Será mera indicação das
emendas ao Relator e voto da Comissão sobre
as emendas, então, teriam que ser aceitos ou rejei
tados pelo Relator ou é uma simples apresentação
ao Relator, ficando ele inteiramente livrepara acei
tar ou rejeitar? Em outras palavras, haverá ou não
votação, nessa altura dos acontecimentos?

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Virgildásiode Senna) - En
cerrada a discussão, o Relator terá 72 horas para
emitir parecer sobre as emendas, sendo estas e
o anteprojeto submetidos à votação. Asemendas
rejeitadas serão arquivadas, podendo, entretanto,
ser reapresentadas nas demais fases da elabo
ração constitucional.

O anteprojeto será distribuído em avulso aos
demais membros da Subcomissão para, no prazo
de 5 dias seguintes, destinados à sua discussão,
receberem emendas. Seção 11, art. 17, § 1°.Essas
emendas são emendas ao projeto e anteprojeto
constitucional, apresentado pelo Relator. As
emendas serão consideradas relatadas e subme
tidas a voto do Plenário da Subcomissão. O vence
dor será incorporado ao anteprojeto.

o SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Então, haverá votação.

O SR. CONSTITUINTE VLADIMIR PALMEIRA
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. RELATOR(Virgildásiode Senna) - Mas
cabe ao Constituinte requerer destaque para sua
emenda e submetê-Ia à votação.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Srs.
Constituintes, acho que a única proposta é esta
de 72 horas. Se V.Ex'sconcordarem, acrescenta-

ríamos isso, qualquer que seja o roteiro depois
estabelecido.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Existe uma proposta subjacente muito mais
ampla, que é da ampliação de 15 dias de todo
o calendário. Isso acho que vai,na realidade, acon
tecer assim. As outras Comissões vão ter proble
mas ainda mais sérios do que os nossos. Deve
mos deixar em aberto essa possibilidade, que nos
daria muito mais tempo, seja para discussão te
mática, seja para audiências públicas.

O SR. CONSTITUINTE VLADIMIR PALMEIRA
- É o seguinte: nós, de Brasília, achamos que
vai-se votar. Eu achava que seria votado em cinco ,
dias, interpretando o que disse o Sr. Relator, e
dentro dos cinco dias não vota nada.

O SR. RELATOR(VirgIldásiode Senna) - Não
é proibido que para a informação do Relator ele
conheça a média das opiniões da Comissão. Os
assuntos serão democraticamente debatidos, co
mo o Presidente resolver conduzir a formação
da opinião, do mérito de cada um dos assuntos.
Acredito que para ser fiel à Comissão e ao seu
espírito o Relator tem de conhecer a média das
opiniões do corpo político do qual vai relatar

O SR. CONSTITUINTE VLADIMIR PALMEIRA
- (Fora do microfone) ... se houver votação em
5 dias, facilita muito a discussão final do parecer,
se não houver votação e as emendas só forem
votadas no parecer, a discussão do parecer será
muito demorada.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Vamos
fazer votação no período de 5 dias, é claro. Muito
bem, podemos, então, considerar aprovada a pro
posta de calendário do nobre Relator, com essas
considerações que foram aqui expendidas. Quem
estiver de acordo permaneça como está. (Pausa.)

Está aprovado.
Passamos, agora, à terceira proposta do nobre

Relator. São os temas para audiência pública.

O SR. CONSTITUINTE MARCOS LIMA - Sr.
Presidente, a sugestão do Relator seria do dia
27 de abril, na próxima segunda-feira. Eram os
seguintes temas: O solo e a União, o monopólio
estatal do petróleo e outros monopólios, reservas
estratégicas e como estamos exatamente a 5 dias,
6 dias, dessa audiência, eu gostaria de sugerir
aqui dois convites, visando, principalmente, a par
te de subsolo: seriam duas entidades convidadas,
uma o Sindicato Nacional dos Garimpeiros, seu
Presidente Roberto Ataide, e o Sindicato Nacional
do Estanho, também na pessoa de seu Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Só para
organizar, eu acredito que deveriam primeiro dis
cutir os temas. Se estivermos de acordo, depois,
passaremos à discussão das sugestões para que
sejam convidados dentro de cada tema. De qual
quer forma a sugestão do nobre Constituinte Mar
cos Lima está anotada.

O SR. CONSmUINTE MARCOS LIMA - Dis
cutiríamos os temas e aprovaríamos os temas
e datas.

O SR. RELATOR(Virgildásiode Senna) - Exa
tamente, o problema de datas, com a visão que
estamos tendo, poderia ser alterado. Acho que
seria pertinente aprovar, se for o caso, se a Comis
são assim entender, mais os temas, o problema

das datas pode ser revisto conforme as sugestões
já apresentadas.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Luiz Salomão.

O SR. CONSmUINTE LUIZ SALOMÃO- Sr.
Presidente, examinei, desde cedo, a proposta do
Sr. Relator e tinha uma sugestão quanto a arruma
ção dos temas. Gostaria de pedir ao Sr. Relator
que tomasse nota. .

Primeiro, a questão do subsolo, estou perfeita
mente de acordo. O segundo tema, parece-me
que tenho uma proposta alternativa. Que di~cu~s

semos os princípios gerais da ordem econormca
entre os quais a intervenção do Estado, os valores
desta ordem e consolidaria aí o planejamento de
mocrático que está previsto no quinto tema.

Quero justificar esta proposição no sentido de
que esta parte da Constituição é aquela em rela
ção à qual a sociedade te~ ? comportcu:n~nto

mais hipócrita, é aquele que e VIoladono cotidiano
das atividades econômicas. Parece-me que deve
mos discutir a mtervenção do Estado na ordem
econômica, junto com os demais princípios, qual
o papel da iniciativa privada, qual o papel do capi
tal estrangeiro, sem precisar muito a questão do
capital, uma vez que é tema do terceiro debate
proposto pelo Relator, m~s, enfim: c?l?Carmo~,
segundo o tema, a discussao dos pnncipios gerélls
da ordem econômica, ai prevista a intervenção
do Estado de uma forma geral, porque há no
quarto tema a discussão do papel das empresas
estatais e seu controle pela sociedade.

Proporia que, com a consolidação do quinto
tema no segundo, porque não me parece que
o planejamento econômico do Estado na socie
dade democrática possa ter relevância para um
painel específico, eu gostaria d: prop~r.ainclusão
de um tema de questões gerélls da atividade eco
nômica que é também um título bastante amplo
e que fazparte do escopo da nossa Subcomissão.
Compreendendo aí temas como a defesa do c?n
sumidor, combate ao abuso do poder econõmíco,
a pequena e média empres~s, cooperati~~s, os
serviços públicos, a navegaçao, que tradícíonal
mente fazem parte desse capítulo da Constituição,
enfim, essa miscelânea que não está abrangida
nos quatro grandes temas anteriores, oportuna
mente lembrados pelo Sr. Relator.

Em relação ao terceiro tema, que ele se referiu
corno nacionalidade da pessoa jurídica e reserva
de mercado, proporia que ela tivesse como deno
minação o capital estrangeiro, pessoa jurídica na
cional, setores privativos do capital nacional, re
serva de mercado e dívida externa.

Não sei se o Sr. Relator conseguiu captar a
idéia.

O SR. RELATOR(Virgildásiode Senna) - Pedi
ria que enviasse por escrito...

O SR. CONSmUINTE LUIZ SALOMÃO- Per
feito.

O SR. CONSTITUINTEGILCÉSAR- Sr. Presi
dente, ouvi atentamente o Colega Joaquim Salo
mão e me parece que a ordem proposta pelo
nosso Relator é a mais adequada, porque quanto
mais nos informarmos a respeito, por exemplo,
dos temas abordados anteriormente, inclusive
com os pronunciamentos que serão aqui feitos
pelos nossos possíveis palestrantes, teremos me-
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Ihores condições, creio eu, de examinarmos o
planejamento econômico do Estado na socieda
de democrática, permanecendo a ordem propos
ta pelo Relator. Porque entendo eu, quero insistir
nisso, que cada um de nós tem uma experiência
local sobre o papel do Estado na iniciativaprivada,
não é isso? E temos as grandes empresas estatais
neste País que, por sugestão minha numa reunião
informal, aqui realizada deveriam ser convidadas
para aqui se pronunciar. Então, acho fundamental
que primeiro se ouça muito, antes de partirmos
para uma deliberação. Entendo que foi esse o
desejo e: a intenção do Relator, de deixar para
o final a formulação de uma proposta, de um
planejamento adequado a nossa realidade, quer
seja local, que seja nacional.

A SRA. CONSmUINTE RAQUEL CÂNDIDO
-Da mesma forma que o colega GilCésar, numa
reunião informal, entregamos à Mesa algumas
proposituras para trazermos aqui alguns convi
dados.

Estou de pleno acordo com a colocação do
nosso ilustre Relator, Virgildásiode Senna quando
S. Ex"á fez a discussão do subsolo, porque acho
que se não questtonarmos as montanhas de ouro
que entregamos lá fora, por concessão, através
da política externa, estamos invertendo. Foi muito
feliz o colega Gil César, quando colocou esse
questionamento das estatais e das empresas mul
tinacionais com relação ao subsolo.

Eu gostaria, para encaminhar dentro da propo
situra do ilustre Senador, o convite ao Almirante
Gama e Silva,para debater sobre monopólio esta
tal e reservas estratégicas. Gostaria, também, de
fazer um convite à União dos Garimpeiros, na
pessoa do meu preclaro amigo José A1tino de
Machado, ao CONAGE e ao CNPq, porque tive
mos um reunião informal e estabelecemos que
teríamos. painéis, e me parece que painéis com
15 minutos de exposição.

O Colega Gil César, naquela época, fez uma
propositura, através do Ibram, do DNPM,...

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - V. Ex"
me permite? Vamos votar os temas, depois discu
tiremos quem será convidado dentro de cada te
ma.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Em principio, então me solidarizo e apoio in
t:otum o- que o nosso Senador colocou aqui, di
zendo que a coisa tem de ser questionada de
baixo, e do subsolo para cima.

O SR. CONSTITUINTE VlADIMIR PALMEIRJ't
- A proposta do colega GilCésar pode ser aceita,
mas desde que se altere, também, o roteiro da
discussão, porque não podemos começar pelo
subsolo, a apresentação pública, e discutir os prin
cípios geraIs. Então, que se altere, também, roteiro
todo, para seguir as audiências públicas, porque
senão tem-se uma audiência pública sobre sub
solo e vai-se discutir capitalismo ou liberalismo,
não tem cabimento.

Então, que aceitamos a proposta dele se come
ce pelo subsolo, mas que se inverta a ordem da
discussão do roteiro, porque senão não é possível,
não tem nenhuma ordem nessa discussão.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Gostaria de propor uma inversão de temas.
Parece-me que o tema de maior generalidade
é o segundo, "Intervenção do Estado na Ordem

Econômica, Preservação de Valores", etc. Daí tu
do depende. O que se passa no solo, e o que
se passa no solo determina o que se passa no
subsolo. E faz muito sentido, a meu ver, come
çarmos a discussão com solo e subsolo, antes
de discutirmos a própria forma de organização
econômica do Estado.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - No fun
do eu acho que essa é a proposta também que
havia sido realizada aqui pelo ilustre colega Vladi
mir Palmeira.

Poderíamos, então, se todos estiverem de acor
do, colocar o tema Intervenção do Estado na Or
dem Econômica, como tema número um, colo
car o tema de Subsolo como número dois, colo
car a Nacionalídade da Pessoa Jurídica, como
item número três. As Empresas Estatais, como
item número 4 e o Planejamento, como item nú
mero cinco.

Se todos estiverem de acordo, passaremos à
votação.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVlLAC
QUA - Sr. Presidente, na mesma linha de racio
cínio do nobre Senador Roberto Campos e do
Constituinte F1adimirPalmeira, e aliás salientado
por V. Exo, parece-me que esse último tema do
Planejamento Econômico do Estado na Socie
dade Democrática, também é de caráter geral,
ele deveria sofrer uma inversão ou para número
'I ou para número 2; não parece a V. Ex" que
é professor da matéria?

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Eu fui
professor da matéria e tenho sérias dúvidas sobre
o item número 5; ele pode ser incluído em qual
quer lugar porque é igualmente irrelevante.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ sALAMÃo - Sr.
Presidente, antes de colocar em votação, eu gos
taria de esclarecer a V. Ex" que colocasse em
discussão a proposta que fiz quanto ao escopo
de certas comissões, para certos temas.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Se esti
verem de acordo com a ordem dos temas vamos
aprovar, depois vamos por em votação o destaque
do Ilustre Constituinte Luiz Salomão que propõe
uma mudança no nome e na extensão do item
n<:l3.

Não, perdão. o item número 1, seria a Interven
ção do Estado na Ordem Econômica e S. Ex'
propôs que fosse Princípios Gerais da Ordem
Econômica.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVlLAC
QUA- Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma
sugestão, com relação ao item o 5, que V. Ex'
considera que tanto faz como tanto fez, mas eu
sugeriria a inclusão exatamente no item 1, onde
o colega LuizSalomão sugere os princípios gerais.
Então nós teríamos a Intervenção do Estado na
Ordem Econômica, e o Planejamento Econômico
do Estado na Sociedade Democrática. Me parece
melhor inserido nesse contexto.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Eu tinha
prometido, na Presidência, não discutir, mas só
gostaria de acrescentar uma coisa, me parece
que a ordem está rigorosamente correta, no se
guinte sentido: os 4 temas mostrarão, depois, as
virtudes ou as dificuldades de um planejamento
de uma sociedade democrática. Parece-me, por
tanto que a ordem está bastante lógica. Se con-

cordarem com a ordem dos temas, vamos acertar
a extensão de cada tema

No tema n° 1, a sugestão do ilustre colega
LuizSalomão é que ponhamos Princípios Gerais
da Ordem Econômica. Ficariam então, esses dois
itens como subitens.

Se todos estiveram de acordo, passa-se à vota
ção. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Sr. Presidente, o subtítulo é Preservação de
Valores e Interesses Comuns. Imagino que o obje
tivo democrático seja a preservação da liberdade
individual; por que não dizermos Preservação de
Valores e Interesses Individuais?

O SR. CONSTITUINTE VLADIMIR PALMEIRA
- Bote comuns e Individuais, Sr Presidente, e
assim já se resolve.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Se con
cordarem com esta sugestão, de que uma anula
a outra, ficamos realmente com o item zero e
sem ele, em benefício da virtude, no meio, pode
mos concordar com isso, se o nobre Senador
Roberto Campos concordar?

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Eu entendo que a Constituição é para defender
o individuo contra o Estado e não segurar o domí
nio do Estado contra o indivíduo, por isso que
não é uma questão tão irrelevante.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Não,
porque eu disse que a combinação dos dois, Inte
resses Comuns e Individuais, numa certa forma
se anulam. Se V. Ex"estiver de acordo, ficará como
está, então, Individuais.

Passamos então ao item rr 2, aqui não houve
nenhuma sugestão para ampliar ou reduzir.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Nós invertemos a ordem. Qual seria o item
2?

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Os dois
seriam o Subsolo e a União.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Ai tem uma pequena emenda, Sr. Presidente.

O Subsolo, a União e os Estados. Acho que
é tempo de conferirmos o domínio do solo aos
Estados, reservando para a União apenas em cer
tos casos.

o SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Quem
estiver de acordo com esta proposta permaneça
sentado.

O SR. CONSTITUINTELUIZ SALOMÃO - Eu
só queria pedir um esclarecimento ao nobre Rela
tor, sobre o que ele quis expressar com o dizer
Reservas Estratégicas. É a questão dos minerais
físseís etc.>

O SR. RELATOR (VirgIldásio de Senna) - E
outros, pela sua escassez, Segurança Nacional,
etc., precisam ser preservados.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) -Emvota-
ção. (Pausa.)

Aprovado.
Item rr 3.
Há uma sugestão do ilustre constituinte Luiz

Salomão. O item n- 3 seria rediqido da seguinte
forma: Capital Estrangeiro, Pessoa .Jurídica Nacio-



46 Sexta-feira 8 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NAOONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Maio de 1987

nal, Setores Privativos do Capital Nacional, Re
serva de Mercado, Dívida Externa.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Sr. Presidente, eu prefiro a versão tal como
está, mais simples. Se a proposta do ilustre Depu
tado Luis Salomão contém, a meu ver, já certas
insinuações ideológicas. Prefiro deixar o tema em
suas características mais gerais. Inclusive, a pala
vra reserva de mercado é algo que abomino pro
fundamente, é algo profundamente antidemocrá
tico; não sei se a maioria dos Deputados e Sena
dores se deram conta que reservar mercado signi
fica cassar o direito de produzir de alguém. Eu
me surpreenderia se houvesse aqui muita gente
interessada no direito de cassação política, mas
vejo surpreso muita gente interessada em cassa
ção dos direitos econômicos.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr.
Presidente, a reação alérgica do Constituinte Ro
berto Campos deveria dar-se, também, em rela
ção à formulação original do Relator, que também
prevê a reserva de mercado nesse item.

De modo que acho que aí não há uma possibi
lidade de acusação de intenções ideológicas.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Minha proposta é eliminar a expressão "Re
serva de Mercado".

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALoMÃo 
São ideológicas, mas não são criminosas, nobre
Constituinte. De modo que eu insistirianessa pro
posição, porque eu acho que a discussão central
aqui é saber que grau de abertura o capital estran
geiro deve ter, a conceituação de empresa nacio
nal; se cabe ou não estabelecer setores privativos
para o capital nacional, a questão da reserva de
mercado que já estava previsto na proposta do
nobre Relator e a questão da divida externa, que
nós tivemos uma discussão anterior, na qual saiu
como vencedora a proposta de discutir nesta co
missão a dívida externa. Eu acho que o local pró
prio seria exatamente aqui.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Conti
nua em discussão. (Pausa.)

Vamos passar à votação.
Eu proponho que ponhamos em votação a pro

posta original do relatório, o que, se aprovada,
prejudicará a proposta do ilustre Constituinte Luiz
Salomão.

Está em votação a proposta original do Sr. Rela
tor. Quem estiver de acordo permaneça como
está. (Pausa.)

Está aprovada a proposta do nobre Relator.
Passamos ao item n° 4.
Está em discussão o item n° 4. (Pausa.)
Encerrada a discussão, passa-se à votação.
Os Srs. Constituintes que aprovam, queiram

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em discussão o item n° 5.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO 
Há uma emenda que apresentei em mãos do
Relator, no sentido de discutir vários temas que
estão abrangidos na ordem econômica e que fica
ram fora da temática proposta pelo ilustre relator,
e talvez o ideal fosse ter um sexto tema, mas
pela compressão do tempo que nós dispomos,
eu proporia que ela fosse agregada à quinta dis
cussão.

É a questão do cooperativismo, a questão das
pequenas e médias empresas, de formas interme
diárias de propriedade, enfim, de todo o arca
bouço que permita a organização da economia
brasileira em moldes próximos associado à de
mocracia.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Segun
do eu entendo, realmente isso não prejudicaria
o item geral. V.Ex'deseja agregar alguns subitens,
sobre títulos, que esclareceriam, não ficaria uma
coisa tão genérica como o Planejamento Econô
mico do Estado.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALoMÃo 
Não, eu acho que seriam discussões especificas,
sobre temas que são relevantes, tão relevantes
quanto o do planejamento e que não foi possível
abarcar nos quatro temas anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - A pro
posta do ilustre Constituinte Luiz Salomão é de
que acrescentemos o item 5 ao Planejamento
Econômico do Estado na Sociedade Democrá
tica os seguintes itens: Defesa do Consumidor,
Pequena e Média Empresa, Cooperativismo,
Combate ao Abuso do Poder Econômico, Outras
Atividades Econômicas, Serviços Públicos e Na
vegação, etc.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - Sr. Presidente, eu entendo, data venia
do ilustre companheiro Luiz Salomão, que toda
essa matéria já está inserida no item - Princípios
Gerais da Ordem Econômica. Aliás, eu estou de
acordo e quero participar com ênfase ao coopera
tivismo para pequenas e médias empresas, etc.,
mas eu acho que nós temos que ter realmente
um temário mais sucinto, senão nós vamos vio
lentar aqui uma série de outras coisas. Quando
fala em navegação, por exemplo, não impede,
eu acho que nós devemos discutir isso dentro
do tema Principios Gerais da Ordem Econômica,
a meu ver.

o SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr.
Presidente, V.Ex' me concede a palavra?

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Luiz Salo
mão.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Eu
compreendo a apreensão do nobre colega Joa
quim Bevilacqua sobre a possibilidade de desbor
darmos em assuntos especificos e nos perdemos
em discussões estéreis. Mas eu gostaria de assi
nalar que a questão dos principios gerais não
permitiria, quando se vai discutir a questão doutri
nária, não permitiria que nós nos ativéssemos a
certos detalhes importantes como, por exemplo,
a questão do cooperativismo das pequenas e mé
dias empresas. São três milhões de pequenas e
médias empresas que merecem um tratamento
atencioso de parte da Constituição, ou, pelo me
nos, alguma declaração programática que não
creio seja cabível dentro da parte referente aos
principios gerais.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Conti
nua em discussão. (Pausa.)

Encerrada a discussão, passa-se à votação da
proposta do ilustre Relator. Depois, colocaremos
em votação a proposta do ilustre Constituinte Luiz
Salomão, porque simplesmente háum acréscimo

e eu acho que a proposta original está aqui. Al
guém tem alguma sugestão?

Os que não concordarem que digam "Não".

O item geral está contido no tema n°5: Planeja
mento Econômico do Estado e na Sociedade De
mocrática.

Em votação o tema.

Os Srs. Constituintes que aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Vou colocar em votação agora o acréscimo

do ilustre Constituinte Luiz Salomão, que diz o
seguinte: Defesa do Consumidor, Pequena e Mé
dia Empresa, Cooperativismo, Combate ao Abuso
do Poder Econômico, Outras Atividades Econô
micas, Serviços Públicos, Navegação, etc.

Quem estiver de acordo com a inclusão destes
temas no item n° 5, queira permanecer sentado.
(Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma
declaração de votos.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Joaquim
Bevilácqua.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - Eu estou de acordo com a inclusão des
ses subitens no item 1.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Isso já
é matéria vencida, e não é preciso votar.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - Eu só fizisso para registrar o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Quem
estiver de acordo com a inclusão desses itens
no item rr 5, queira permanecer sentado. (Pausa.)

A proposta foi rejeitada.

Eu proponho que encerremos os trabalhos,
agora pela manhã, e que reiniciemos os trabalhos
hoje, às 17 horas e 30 minutos, neste mesmo
local.

O SR. CONSTITUINTE VLADIMIR PALMEIRA
- Sr. Presidente, é bom lembrar que haverá ses
são do Congresso Nacional. Assim, a nossa reu
nião deverá encerrar-se às 19 horas.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) -A nossa
reunião irá de 17 horas e 30 minutos às 19 horas.

O SR. CONSTITUINTE ISMAEL WANDERLEI
- O Plenário aprovou a discussão da divida exter
na e interna, mas ficou fora de discussão a temá
tica, que foi incluida nos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Ficou
a inclusão nos itens das reuniões temáticas, e
vamos fazer isso nas reuniões temáticas.

Eu gostaria que os Constituintes que desejarem
indicar nomes de pessoas físicas ou entidades
para as audiências públicas, que tragam esses
nomes para hoje, à tarde.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião, convocando outra
para hoje, às 17 horas e 30 minutos.

Está encerrada a reunião.

(Encerra-se areunião às 12horase25 minutos.)
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COMISSÃO DA ORDEM
ECONÔMICA

Subcomissão da Política
Agrícola e Fundiária
e da Reforma Agrária

ATA DA3' REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas
e vinte minutos, em sala do Anexo II do Senado
Federal, reuniu-se a Subcomissão da Política Agrí
cola e Fundiária e da Reforma Agrária, sob a Presi
dência do Senhor Constituinte Edison Lobão,
com a presença dos seguintes Constituintes: Ma
luly Neto, Jonas Pinheiro, Alysson Paulinelli, Rosa
Prata, Mauro Borges, Lael Varella, Benedito Mon
teiro, Victor Fontana, Aldo Arantes, Irma Passoni,
Virgílio Galassi, Ivo Mainardi, Fernando Santana,
Rachid Saldanha Derzi,Jorge Vianna, José Egreja,
Assis Canuto, Osvaldo Uma Filho, Vicente Bogo,
Santinho Furtado, Valter Pereira, Osvaldo Almei
da, José Mendonça de Morais, Ruy Nedel e Ivo
Vanderlinde. 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.
A seguir, deu-se início ao Expediente. Usaram
da palavra, em Questões de Ordem, os Senhores
Constituintes: Alysson Paulinelli, Aldo Arantes,
Fernando Santana, Benedito Monteiro, Irma Pas
soni e José Egreja. A seguir, o Senhor Presidente
convidou à mesa, para dar início à palestra progra
mada para a reunião, o convidado, Dr. Plínio Gui
retor Executivo da Associação Brasileira de Refor
ma Agrária que, por sua vez, estendeu o convite
a dois acompanhantes seus, Dr. Luiz Edson Fa
chín, Consultor Jurídico da mesma Associação
e Dr. Oswaldo Russo de Azevedo, Coordenador
do órgão no Distrito Federal, que também fizeram
exposições em Plenáno. Terminado o tempo regi
mental dos expositores, deu-se início aos debates
às dez horas e cinco minutos, ocasião em que
usaram da palavra, interpelando os palestrantes,
os Senhores Constituintes: Benedito Monteiro,
Alysson Paulinelli, Maluly Neto, Fernando Santa
na, Rosa Prata, Mauro Borges, VirgílioGalassi, As
sis Canuto, Jorge Vianna, Ivo Mainardi, Aldo Aran
tes, Irma Passoni, Jonas Pinheiro, Saldanha Derzi,
Vicente Bogo, Percival Muniz, José Egreja e José
Mendonç:a de Morais. Àsdez horas e quinze minu
tos o Senhor Presidente, Constituinte Edison Lo
bão, verbalmente, passou a Presidência ao Primei
ro Vice-Presidente, Constituinte Rachid Saldanha
Derzi, que a exerceu até às dez horas e cincoenta
e cinco minutos, quando retomou à mesa o Cons
tituinte Edison Lobão. Ao final dos debates, usou
da palavra o Constituinte Osvaldo Lima Filho, Re
lator da Subcomissão, que enalteceu e agradeceu
a presença dos convidados e teceu considerações
sobre as questões debatidas. O inteiro teor dos
trabalhos da reunião será publicado, após a tradu
ção das notas taquigráficas e o competente regis
tro datilográfico, no Diário da Assembléia Nacio
nal Constituinte. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente deu por encerrados os traba
lhos às doze horas e cincoenta minutos, convo
cando os Senhores Constituintes para a próxima
reunião ai ser realizada ainda hoje, dia 22 de abnl,
às 17:00 horas, para ouvir palestra e dar continui-

dade aos debates com o representante da
FAEMG, Federação da Agricultura do Estado de
Minas Gerais, Dr. AntOnIO Ernesto de Salvo. E,
para constar, eu, Mauro Lopes de Sá, Secretário,
lavrei a presente Ata que, depois de lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente 
Constituinte Edison Lobão.

AfYEXOÀ ATA DA TERCEIRA REUNIÃO
(ORDINÁRIA) DA SUBCOMISSÃO DA POÚ
TICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA RE
FORMA AGRÁRIA, REALIZADA EM 22 DE
ABRILDE 1987, ÀS 9:20 HORAS, INTEGRA
DOAPANHAMENTO TAQUIGRÁFlCO, COM
PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZA
DA PELO PRESIDENTE DA SUBCO
MISSÃO, CONSTITUINTEEDISONLOBÃO.

O SR. PRESIDENTE (Edson Lobão) - Haven
do número regimental, declaro abertos os traba
lhos da reunião da Subcomissão da Política e
Fundiária e Reforma Agrária.

O Sr. Secretário procederá à leiutra da ata.
(É lida e aprovada a ata da reunião anterior.)
Esta reunião foi convocada para ouvirmos o

Dr. Plínio de Arruda Sampaio, Presidente da Asso
ciação Brasileira de Reforma Agrária - ABRA.
Em lugar do Dr. Plínio de Arruda Sampaio veio,
por indicação dele, o Dr. PlínloGUImarães Martins,
a quem convido a tomar assento à Mesa e proferir
a sua palestra, que terá a duração de 20 minutos,
de acordo com o Regimento.

O SR. CONSTITUINTEALYSSON PAULINELLI
- Se. Presidente, uma questão de ordem, apenas,
com relação à pauta da reunião.

Gostaria que todos tomassem conhecimento
do segumte: casualmente, ontem, estive com o
Sr. Antônio Ernesto Sávio, com quem jantei aqui
em Brasília e ele, até 23 horas, não tinha nenhuma
comunicação para palestra aqui, Conheço bem
o Dr. Antônio Ernesto, é um homem cnteríoso
e, naturalmente, será supreendido; eu o havia aler
tado de que a sua palestra seria, provavelmente,
nesta semana, mas não tinha conhecimento da
pauta.

Estou vendo que a palestra dele está marcada
para hoje, às 17 horas. Ele está em uma reunião
da Confederação Nacional da Agricultura, convo
cada para hoje, e não sei se vai haver, inclusive,
coincidência desse horário. De forma que eu gos
taria que a Mesa tomasse as providências porque,
provavelmente, ela terá que substituir essa convo
cação ou trocar a data do nosso palestrista das
17 horas.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Em
verdade, o Constituinte Alysson Paulmelli nos co
municou essa conversa que teve com o Dr. Ernes
to Sálvio.

Os expedientes foram todos encammhados na
semana passada aos nossos convidados que de
verão proferir palestras aqui, nesta semana.

Estamos diligenciando um contato com o Dr.
Ernesto, por telefone, e tomamos, também, a pro
vidência, em razão da observação do Constituinte
Paulinelli, de telefonar a todos os demais convi
cados,

Mas peço aos Membros desta Subcomissão
que porventura tenham ligações com alguns dos
nossos convidados, nos ajudem nessa tarefa.

A nós, o que importa, é que todos possam
comparecer e prestar a sua contribuição.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES- Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Com
a palavra V. Ex', pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES 
Quanto às nossas audiências, aqui, estão progra
madas três exposições amanhã, na parte da ma
nhã, uma das quais do Presidente do INCRA, pes
soa diretamente responsável pelo Plano Nacional
de Reforma Agrária.

Parece-me que o tempo seria insuficiente. Co
mo há possibIlidade de também fazermos reu
niões à tarde, conforme comunicado do Presi
dente da Assembléia Nacional Constituinte, gosta
na de propor que o Presidente do INCRA fosse
ouvido na parte da manhã, e os outros dois na
parte da tarde, para que pudéssemos ter mais
tempo de interpelar, discutir, debater as questões
que se referem ao Plano Nacional da Reforma
Agrária.

Outra questão é a seguinte: tomei conhecimen
to de que houve alteração na composição desta
Subcomissão, o que deveria ser do conhecimento
do Plenário; houve indicação de mais dois Mem
bros do PFL.

Eu gostaria de saber se ISSO corresponde à
verdade, se esta Subcomissão, hoje, está com
23 Membros, ao invés dos 21 determinados pelo
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - É ver
dade. A Subcomissão recebeu a indicação de dois
Srs. Deputados do PFL, já na semana passada.
Eles participam da Subcomissão. Devo adiantar
que não recebemos comunicação semelhante da
Mesa da Constitumte e, sim, da liderança.

Estamos, hoje, com 25 Membros e não 23.
Estou já em entendimentos com o Presidente da
Comissão da Ordem Econôrmca, com quem falei
na semana passada e hoje, sobre o assunto.

Tomei a iniciativa, também, e talvez nem deves
se tê-lo feito, porque esta é uma atribuição, a
meu ver, do Presidente da Comissão Temática,
de me entender com a Mesa da Assembléia sobre
o assunto.

Como não temos votação de grande impor
tàncía, no momento, e como se trata de compa
nheiros nossos da Assembléia Constituinte, indi
cados oficialmente pelo Líder, entendi que deveria
admitir a presença deles como Membros da Sub
comissão até que essas decisões sejam tomadas.

Tenho esperanças de que, até amanhã, possa
mos ter uma decisão final. O que me informou
a Assessoria da Mesa da, Assembléia Nacional
Constituinte, foi que o assunto está sendo organi
zado através da Mesa, com a inclusão dos nomes
no computador, E o que está ocorrendo nesta
Subcomissão é rigorosamente semelhante ao
que ocorre em quase todas as Subcomissões.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES- Sr.
Presidente, eu gostaria de manifestar opinião con
trária com respeito à decisão que V. Ex' tomou,
porque essa Subcorrussão tem uma proporcio
nahdade, Os Partidos políticos estão aqui repre
sentados em função da sua Bancada na Assem
bléia Nacional Constituinte.

A indicação de mais dois membros do PFL
desequilibra a composição de forças e a corre
lação dos partidos dentro desta Subcomissão e
nos cria problema político.
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Não vamos ter a ingenuidade de pensar que
em nada afeta, pois estamos tratando de proble
ma extremamente importante, que é reforma
agrária. Mais duas pessoas, a depender do posi
cionamento político- não quero nem entrar no
mérito, não sei sequer quem são os companhei
ros indicados para cá.

Foi estabelecido um determinado cntério que
deve respeitar a proporcionalidade dos partidos.
Se não forassim, no momento em que um partido
considerar que está mal numa determinada Co
missão, manda os seus membros para aquela
Comissão, e estará criado, então, um problema
extremamente grave na Assembléia Nacional
Constituinte, coisa que não podemos admitir, in
clusiveproblema para o exercícioda democracia
e para a representatividade de todos os Partidos.

O meu Partido, por exemplo, sente-se prejudi
cado, como outros Partidos que aqui estão, certa
mente - o Pr, o próprio PMDB - e eu gostaria
deJIle manifestar contra a que esses companhei
ros tenham voto aqui, até que esse problema pos
sa ser discutido e decidido, em comum acordo,
por todos os Partidos.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra o Sr. Constituinte Fernando Santana.

O SR.CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- Sr. Presidente, e demais colegas desta Subco
missão.

A nosso ver, a questão não está exatamente
como foi colocada, nem por V. Ex", nem pelo
nosso Companheiro AldoArantes.

Temos oito Comissões Temáticas, cada uma
delas com 63. Temos a Comissão de Sistema
tização, com 49 membros de início,que totalizam
500, o número completo de todos os Constituin
tes, Deputados e Senadores.

Ora se como disse V.Ex", está ocorrendo não
SÓ nesta nossa Subcomissão, mas em outras, o
aumento do número, isto só poderá ocorrer se
o mesmo Constituinte estiver ocupando mais de
uma Comissão, do ponto de vista da efetividade.
Então, isso não poderá ocorrer: aumentar, em
nenhuma Subcomissão esse quorum porque a
partir da finalização do trabalho dessas Subco
missões, é que a Comissão de Sistematização
vaicrescer. Primeiro,com o Presidente e o Relator
de cada Subcomissão - oito vezes duas, dezes
seis; com o Presidente o Relator de cada Comis
são temática. Ela vai crescer de quarenta mem
bros, totalizando oitenta nove. Neste período ne
nhuma Comissão pode ter mais de sessenta e
um, a não ser que o Deputado esteja exercendo
uma dupla efetividade. É uma questão aritmética.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Depu
tado Fernando Santana, o que se dá aí não é
exatamente isso. As Comissões têm sessenta e
três membros; são três subcomissões em cada
Comissão. Teoricamente, duas Comissões fica
riam com vinte membros cada uma, e uma ter
ceira com vinte e um. Sucede que a nossa já
começou com vinte e três. E o Regimento não
impede que isto aconteça. O Regimento fala em
sessenta e três membros da Comissão. Não esta
belece quantos devam participarda subcomissão.
Pode ocorrer, portanto que uma Subcomissão
tenha trinta membros. Agora, as observações do
Deputado Aldo Arantes, estas, a meu ver, proce
dem, nós precisamos manter a proporcionalida
de. E é por isto Deputado Aldo Arantes, que as

reclamações de V. Ex", pelo menos em relação
a mim, chegam um pouco atrasadas porque, co
mo disse já tomei essas providências. Todavia,
não quero tomar uma decisão radical,até porque
como disse no inicio, nós não temos decisões
importantes a serem tomadas em votações do
plenário. Mas,no instante em que tivermos, have
remos de observar este critério, e é por isto que
estou insistindo com a Mesa da Assembléia e
com o Presidente da Comissão Temática, para
que se encontre rapidamente uma solução. V.
Ex" tem razão. Creioque assim ficam esclarecidas
as dúvidas. Tem a palavra V. Ex"

O SR.CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- Com a devida vênia, eu continuo aritmetica
mente pensando que cada Subcomissão deve ter
21 e não essa liberdade de uma ter 30 e outras
ter 8 ou 9.

O SR.PRESIDENTE (Edison Lobão) - Eu es
tou de acordo com V. Ex' também. O que eu
estou dizendo é que a leinão estabelece o número
para Subcomissão. Se a lei não estabelece, é pos
sível que a Comissão tenha vinte e três, vinte e
oito, vinte e cinco. Não deve ter. Mas como não
há uma fixação de número, é possível.

Com a palavra V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE (Benedicto Monteiro)
- Eu gostaria de aditar a essa discussão o fato
de que o PMDB já tinha indicado, por exemplo,
o Deputado Percival Muniz, para a Comissão e
retirou em função da proporcionalidade. Essa
questão de quorum é muito forte porque nós,
inclusive, retiramos da Comissão um Deputado
que havia sido indicado em função da proporcio
nalidade. É fundamental que se observe esse as
pecto.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI- Eu
gostaria de deixar registrado Sr. Presidente, que
enquanto não se decidir a respeito do princípio
da proporcionalidade, é regimental, evidentemen
te que aqui não se votará nada. É esse encaminha
mento que eu gostaria de deixar.Apóioa medida
de V. Ex" de encaminhar o assunto ao Presidente
da Comissão, e que não seja votado, absoluta
mente nada, e evidentemente não vai ser votado,
estamos, apenas em sessões de audiências, en
quanto não for deliberada esta questão. Como
será a decisão dcf'voto?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ EGREJA- Sr.
Presidente, a levar em conta o rigorismo propor
cionai, eu não sou contra, mas devemos levar
em conta também, que já procedemos à eleição
da Presidência e dos dois Vice-Presidentes,desta
Subcomissão com vinte e três elementos. Nesse
rigorismo essa eleição está rigorosamente nula.

O SR.PRESIDENTE (Edison Lobão) - Quan
do foi feita a eleição nós tínhamos vinte e três
membros e aí estava preservada a proporciona
lidade. Não está agora, com vinte e cinco. Nos
vinte e três havia a preservação da proporcio
nalidade.

Já temos a presença do nosso Regimento, creio
que já podemos iniciara palestra de nosso convi
dado, PlínioGuimarães Martins, que terá vintemi
nutos para a sua contribuição a esta Subcomis
são.

O SR. PÚNIO~TJNS - Em prirn!lto lugar
a ABRA agradece o honroso convite transmitido

a ela para participar dos trabalhos da Assembléia
Nacional Constituinte nas pessoas do Presidente
dessa Subcomissão, Senador Edison Lobão e na
pessoa de seu Relator, o Deputado Federal de
Pernambuco, Oswaldo Uma Filho.Também com
autorização do Sr. Presidente, nós faremos uma
exposição a três pessoas aqui. Vamos usar os
nossos vinte minutos na seguinte maneira: eu,
como Diretor Executivo e Vice-Presidente da
ABRA, fariauma retrospectiva geral do posiciona
mento da entidade e de como ela vê a reforma
agrária, hoje. A seguir, o Dr, Luiz Edson Fachín,
Consultor Jurídico da ABRA, Professor de Direito
no Paraná e ex-Procurador-Geral do INCRA faria
uma sustentação jurídica da proposta da ABRA
e, por último,'o Dr. Osvaldo Azevedo, Coorde
nador da ABRA no Distrito Federal, fará uma ra
diografia estatística que enriqueça a exposição.
Então, em primeiro lugar é importante retomar
o que é a ABRA, porque muitos dos Srs., talvez,
não conheça o que é a ABRA.

AABRA é uma entidade que já tem vinte anos,
foi fundada em 1967 e que congrega uma série
de estudiosos profissionais, técnicos, trabalhado
res rurais, sindicalistase que tem como finalidade
básica defender a aplicação de uma reforma agrá
ria no País.Ela vê a reforma agrária no País como
uma série de medidas que visem redistribuir a
terra e, em redistribuindo a terra, redistribuir a
renda, e, em redistribuindo a renda, redistribuir
o poder. Para a entidade é muito claro que existem
esses quatro aspectos numa reforma agrária. O
aspecto econômico, o aspecto social, o aspecto
juridico e o aspecto político. É vital nós colocar
mos isso, hoje aqui, porque o aspecto econômico
talvezseja o de menor importância. Porquê?Por
que o modelo econômico e desenvolvimento da
agricultura no Pais, nos últimos anos resolveu,
em parte, eu diria que são certos aspectos até
satisfatoriamente o problema econômico da agri
cultura. O problema social e o problema politico
ficaram tremendamente agravados. Então, a
ABRA é uma entidade que não tem uma linha
acadêmica específica. Ela não tem vinculação
partidária particular: ela agrega elementos de vá
rias tendências políticas filiados, individualmente,
a vários partidos. Não tem filiaçãoreligiosanenhu
ma. Então, a função dela é procurar unir,articular,
somar esforços para a reforma agrária. Esse pri
meiro ponto é muito importante frisar: ela não
é uma organização de massa e nem pretende
ser. Ela se coloca à disposição das organizações
de massa para que elas lutem e conquistem a
sua reforma agrária.

No desenvolvimento dos seus trabalhos, em
vinte anos, a ABRA tem publicado uma revista,
"A Reforma Agrária",que os Senhores talvez co
nheçam e que foi talvez, durante muitos anos,
dezessete anos de publicação, a única publicação
em língua portuguesa especializada em questão
agrária. Ela tem sessões de estatísticas agrárias,
de DireitoAgrário,de resenha de livrose foi, du
rante muitos anos, a única - não tinha outra.
No período do autoritarismo mais forte do País,
esta revista ia inclusive para várias universidades
no exterior como a única publicação que existia
sobre questão agrária e dentro da entidade exis
tem algumas figurasvivasque são memórias vivas
da questão agrária brasileira: é o caso de Carlos
Lorena,José Gomes da Silvae PlínioArruda Sam
paio.Ao lado da publicação desta revista,a ABRA
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desenvolve um assessoramento técnico especia
lizado; foi pioneira no levantamento de conflitos
de terra, em 1971, quando poucos tinham condi
ções, porque a situação política do País não per
mitia fazer um levantamento adequado, uma pes
quisa profunda sobre levantamento de conflitos,
e a ABRA fez uma singela pesquisa e que foi
pioneira. Depois outras entidades, como CON
TAG, CBT, CNBB se aprofundaram com condi
ções maiis adequadas para esse tipo de trabalho.
Esse é um perfil da ABRA.

A ABRA é uma entidade de alavancagem de
problemas para que instituições, em condições
mais adequadas, levem adiante. Ela alavancou
principalmente em, primeiro lugar, esse levanta
mento de conflitos de terra, ela alavancou depois
o aspecto dos acidentes de trabalho com "bóias
frias", no Estado de São Paulo, quando ninguém
falava nisso, ela alavancou, logo depois do
PROÁLO:::>DL, implantando no País, a discussão
com relaçãoàqueles que não tinham sido consul
tados. Até nós chamamos esse debate, na época,
de fórum dos não-consultados no PROÁLCOOL
e os trabalhadores na indústria petrolífera os tra
balhadoies rurais, as donas-de-casa, foram ouvi
dos de que maneira eles se situavam frente a
um programa de Governo, um problema de solu
ção energética que tinha sido tomada de cima
para baíxo.Aí "N" entidades com condições muito
mais adequadas desenvolveram projetos, calha
maços e estudos que, hoje, propiciam de maneira
muito mais adequada a análise do problema.

Então lesse perfil da ABRA é muito importante
porque ela é uma entidade singela, é uma entida
de despojada, ela se descentralizou, hoje em dia
ela esta em todos os Estados do Brasil, tem coor
denadorias em todos os Estados, mas é uma enti
dade singela, não é uma organização de massas.

De 1967, até recentemente, o ceme do debate
da ABRA foi cobrar a aplicação do Estatuto da
Terra no que concerne à reforma agrária.lndiscu
tivelmente, o Estatuto da Terra foi aplicado em
outros títulos que envolviam colonização, tributa
ção e outros aspectos de instrumentos de apoio
à intervenção da terra, mas não no seu título prin
cipal, a nêo ser topicamente. No Nordeste ou topí
camente no Sul, houve algumas intervenções,
mas não foi reforma agrária, isto não é reforma
agrária. Reforma agrária é um processo qU!! tem
um começo, um meio e um fim,e como o próprio
Estatuto da Terra já diziana época, o instrumento
básico era a desapropriação por interesse social;
quer dizer, não era a tributação como alguns ele
mentos na época diziam, e que tentaram incluir
no espírito do Estatuto. Realmente havia um gru
po, na elaboração do Estatuto da Terra, que tinha
a intenção de colocar a tributação, mas a lei, os
leglsladores, o Congresso, não colocou a tributa
ção como instrumento principal da reforma agrá
ria. Então nesses anos todos a ABRA batalhou,
lutou, articulou, somou esforços para a aplicação
do Estatuto da Terra. Não sei, os Senhores são
mais adequados juízes para dizer se essa luta foi
em vão ou não.

Chegamos à Nova República. Alguns elemen
tos da AElRA, alguns dos seus diretores, alguns
de seus conselheiros, se licenciaram da entidade
para ocupar cargos do Governo Federal. Quer
dizer, havia uma proposta do Plano Nacional de
Reforma Agrária como a lei estipulava. Então a
ABRA colocou alguns dos seus técnicos, alguns

dos seus elementos para ajudar a elaborar esse
plano. E, resumidamente, o tempo é muito curto,
nós sabemos também todos os recuos que ocor
reram naquela proposta, do plano, tanto que fo
ram feitas 12 versões. A versão que foi aprovada,
em outubro de 1985, foi a 12' versão que não
refletiuespírito que a ABRA tinha ido inicialmente;
o espírito da ABRAera contribuir para descongelar
a questão. Havia uma questão congelada, como
um frango dentro do congelador, e nós acháva
mos importante tirar este frango do congelador
e descongelar. Não era a proposta ainda ideal
da ABRA. Então, nesta evolução da entidade, da
queles dias até hoje, um toque central sempre
foi, e é hoje, a discussão dos Srs. Legisladores,
o problema da propriedade privada da terra. E
este é um aspecto que a proposta que a ABRA
faz, inserida numa campanha nacional de reforma
agrária, ela vai direto a um aperfeiçoamento, uma
evolução do problema da propriedade privada da
terra. E eu digo evolução, porque nós estamos
numa sociedade capitalista, a proposta da ABRA
tem isto muito claro, é um aperfeiçoamento, uma
evolução deste capitalismo selvagem que nós ti
vemos durante todos estes anos.

AABRA, no seu encontro nacional do mês pas
sado, inseriu-se novamente na campanha nacio
nal de reforma agrária e desta campanha surgiu
um articulado de 17 pontos que será, oportuna
mente, exposto pelo Dr. Faquim. Neste articulado
se propõe a evolução da idéia de função social
para uma nova idéia de obrigação social. O que
eu gostaria de sempre lembrar aos Senhores é
o seguinte: países desenvolvidos do mundo capi
talista hoje intervêm violentamente na proprieda
de privada. Eu diria o seguinte: quer o Estado
ou quer a sociedade civilintervem na propriedade
privada. .

Na França, na região dos vinhos da França,
nenhum proprietário de terra vende a sua proprie
dade sem o aval e uma autorização de entidade
que congrega todos os plantadores de vinho, e
nenhum também troca a sua plantação de vinho
para batata ou para beterraba sem autorização.

Na Austrália, que é outro Pais capitalista desen
volvido, nenhum proprietário de cana-de-açúcar
vende a sua propriedade sem que um "board"
presidido pelo juiz da Suprema Corte autorize e
este juiz estipula o preço. Não é o mercado que
estipule o preço das fazendas de cana-de-açúcar
na Austrália, é esse "board", esse grupo que tem
os industriais e tem os fazendeiros presididos por
um juiz da Suprema Corte.

Dada a exigüidade de tempo eu não daria ou
tros exemplos. mas dei dois, para esclarecer que
a sociedade capitalista modema intervem na pro
priedade privada da terra, por uma razão muito
simples: a terra é um bem não reprodutível e
ela tem um valor, em si mesma, que deve ser
transportado para outras gerações.

Então, quando nós comparamos a terra com
outros bens de prudução, ela tem uma conotação
totalmente diferente. Então, aABRA,como entida
de, inseriu-se nessa campanha nacional de refor
ma agrária, assinou conjuntamente, este é o docu
mento que a ABRA defende, um articulado de
17 pontos, 14 artigos e três sugestões para dispo
sições gerais.

Convidaria, então, o Dr. Luiz Edson Fachim
para vir à Mesa, para expor os aspectos de susten
tação jurídica desse articulado, porque a ABRA,

a CONTAG,a CNBB, a CPT e mais outras tantas
entidades, que algumas delas foram convidadas
pelos Srs, para expor as suas idéias, defendem
este documento como um avanço dentro da so
ciedade capitalista.

Para terminar essa minha introdução, eu relem
braria duas frases que nós temos que ter muito
presente, neste momento, Srs. Constituintes, fra
ses essas escritas há 400 anos por um pensador
político italiano. A primeira delas diz o seguinte:
"Os homens esquecem mais depressa a morte
do seu pai do que a perda do seu patrimônio".
E a segunda frase que eu acho muito importante
para os Srs, legisladores é a seguinte: "Não há
coisa mais difícil, nem êxito mais duvidoso, nem
mais perigoso, do que o estabelecimento de no
vas leis. O novo Legislador terá por inimigos todos
aqueles a quem as leis antigas beneficiavam, e
tímidos defensores nos que forem beneficiados
pelo novo estado de coisas". Quem disse isso
foi Maquiavel há 400 e tantos anos.

Para os Srs. que são novos legisladores e que
estão propondo urna nova Carta, eu acho muito
importante ter presente esses aspectos: para
avançar é importante saber que alguns não vão
ficar contentes, não vão abrir mãos de parcela
de poder de maneira satisfatória, porque a Refor
ma Agrária é transferência de poder.

Então, eu separaria õ aspecto econômico, co
mo eu disse no início, porque o modelo resolveu,
de alguma maneira, o aspecto econômico mas
o aspecto social e o político, a transferência de
poder e a perspectiva de cidadania para vastos
segmentos da sociedade: trabalhadores rurais,
pequenas propriedades rurais e povos indígenas
não foi resolvidos. Isto o modelo sacrificou, que
nós temos 15 milhões de famílias, hoje em dia,
vivendo em condições precárias, as invasões que
por aí existem, tudo isso um reflexo de não existir
uma verdadeira reforma agrária.

Então, Sr. Presidente, se V.Ex' me permite eu
passarei a palavra ao Dr.LuizEdson Fachím,para,
em nome da ABRA, fazer a defesa jurídica do
nosso documento.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra ao Dr, Luiz Edison Fachín,

O SR. LUIZ EDISON FACHIN - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, considerando que a proposta
já foi entregue à Constituinte e, portanto, pressu
põe que seja do conhecimento dos ilustres partici
pantes desta Subcomissão e dada a exigüidade
do tempo que nos é conferido para expor, tenho
certeza, que, a nível de debate, nós teremos mais
tempo de explícitar algumas sugestões básicas
desta proposta.

Tomarei a líberdade apenas de dar cinco indica
tivos básicos da fundamentação da juridicidade
da proposta.

A proposta da ABRA, que é uma das entidades
coordenadoras da Campanha Nacional pela Re
forma Agrária, está estribada em cinco indicativos
fundamentais que dão a ela a juridicidade.

A primeira delas, a proposta está na alinea de
uma tendência contemporânea leqíslatwa da su
premacia dos interesses sociais e direitos coleti
vos sobre os interesses privados. Ela se mantém
coerente, portanto, com essa tendência que se
observa em toda a legislação contemporânea; em
segundo lugar, ela tem abrigo em situações e,
especialmente, Constituições que são verificadas
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a nível do Direito Constitucional Positivo Compa
rado, de Constituições modemas que efetivamen
te incorporam essa tendência de supremacia des
ses interesses e trazem uma disciplina extrema
mente importante, específica, como é o caso da
atual Constituição alemã, especialmente no seu
art. 14.

Em terceiro lugar, essa proposta é coerente
com a tradição constitucional brasileira. Se nós
formos verificar - e os Srs. sabem disso melhor
do que nós - desde a primeira Constituição im
perial, nós temos hoje avanços reconhecíveis, ain
da que muitas vezes meramente formais, sobre
a maténa que aqui se enfoca. Há que se reco
nhecer que não há, a níveldas Constituições brasi
leiras, apanhado desde 1824, e entrando nas
Constituições já deste século, nenhum recuo no
tratamento dessa questão. Portanto, há um pro
gressivo avanço e há um progressivo alinhamento
com essa tendência legislativa contemporânea.
Logo, a proposta também se mantém fiel a essa
tradição constitucional brasileira.

Em quarto lugar, um quarto indicativo da fun
damentação jurídica dessa proposta está em que
nós, nessa proposta, incorporamos e apenas apri
moramos muitos conceitos que já parcialmente
estão incorporados na Legislação ordinária ou na
Legislação Constitucional brasileira. Nós aqui cita
ríamos dois exemplos que, de antemão, sabemos
ser polêmicos mas que estão incorporados nessa
proposta. Primeiro exemplo é a definição da natu
reza constitucional do direito de propriedade. Ho
je, a própria Constituição em vigor, no seu art.
160, conjugado com o § 2° do art 2° do Estatuto
da Terra, impõe e imprime à propriedade da terra
uma função social, e ISSO já vem desde a Consti
tuição de 1934. O que propomos, então, é o apri
moramento desse conceito para o conceito de
obrigação social, dispondo que a todo direito de
propriedade da terra corresponderá, também,
uma obrigação social. Esse é um exemplo, por
tanto, de aprimoramento de conceito já existente
na Legislação ordinária, na Legislação Constitu
cional

Um segundo exemplo, quiçá mais polêmico
do que este, está exatamente numa área máxima
para o País, que está embutida nessa nossa pro
posta. Essa fixação há que se destacar que já
há uma certa paternidade, tanto na Legislação
ordinária em vigor quanto na própria Legislação
Constitucional sobre esse assunto. Claro que se
pode dizer que uma paternidade, tanto na legisla
ção ordinária em vigor quanto na própria legisla
ção constitucional sobre esse assunto. Claro que
se pode dizer que uma paternidade remota, uma
vez que a Constituição Federal em vigor, no seu
art. 171, estabelece, de certa forma, um limite
de alienação a terras públicas, sem autorização
do Senado Federal. De certo modo, o Legislador
já antevê,nessa disposição constitucional, um fu
turo limite a ser estendido além das terras pú
blicas.

Além disso, no próprio Estatuto da Terra, lei
aprovada em novembro de 1964, há a figura do
chamado latifúndio por dimensão. Esta figura do
latifúndio por dimensão que implica na possibi
lidade, em tese, jurídica, de desapropriação de
áreas que excedam um determinado número de
módulos também evidencia uma tendência legis
lativa de fixar uma quantidade apropriável de ter
ras, por particulares no Brasil. Então, isso mostra

que a proposta da feição jurídica a institutos e
sugestões que a proposta recolhe às várias entida
des representativas, como a CONTA0 e outras
entidades que se manifestaram e se manifestam
sobre a questão agrária. Portanto, ela tem muito
mais de compiladora e sistematizadora do que
de inovadora, trazendo, portanto, um aprimora
mento desses conceitos e desses institutos.

Por último, um quinto indicativo dajuridicidade
da proposta está em que, na verdade, propõe-se,
apenas, a adoção de um ligeiro cunho progra
mático, mas nessa matéria nós advogamos que
haja uma explicitação a um nível tal, necessário
para que as normas constitucionais, nesse setor
da Constituição, nessa área de tratamento consti
tucional, desçam a um nível de explicitação que
permitam dotar tais normas constitucionais de
executoriedade própria, evitando a excessiva re
gulamentação, via legislação ordinária. Eu daria
apenas um dado aos Senhores, que hoje, depois
do Estatuto da Terra, excluindo o Ato Institucional
n° 9, excluindo. a própria Emenda Constitucional
n° 10, que antecede o Estatuto da Terra em alguns
dias, excluindo alguns dispositivos das duas Cons
tituições que nós temos, a de 67 e a de 69, se
é que a de 69 possa ser reputada Constítmção,
mas, portanto, excluindo esses dispositivos nós
temos hoje 992 artigos e parágrafos que regula
mentam o Estatuto da Terra. Com a inclusão do
próprio Estatuto da Terra são mais de 1100 arti
gos, o que significa que nós devemos descer,
na Constituição, a nível de explicitação tal que
permita a executoriedade dessas normas sem
uma excessiva regulamentação na legislação or
dinária, que se toma um emaranhado incoerente
e muitas vezes de difícil aplicação.

Nós tínhamos outros pontos a colocar, mas
procurando obedecer o tempo e ainda na medida
em que for possível nós, também, temos alguns
dados para evidenciarem e que fundamentam a
nossa proposta, dados de natureza cadastral e
estatística. Nós ficaríamos por aqui, colocando
nos, evidentemente, à disposição para o posterior
debate.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra o Dr. Osvaldo Russo.

Como o nosso tempo já está esgotado, V. S·
terá, por uma liberalidade da Comissão, três minu
tos para fazer sua exposição.

O SR. OSVALDO RUSSO - Bom, vamos ser
rápidos. Inicialmente, vamos dar uma idéia do
significado quantitativo da proposta da Campa
nha Nacional pela Reforma Agrária. Inicialmente,
a proposta exclui, sumariamente, da desapropria
ção por interesse social e também da perda sumá
ria, cerca de 3,8 milhões de imóveis rurais, até
três módulos rurais. Esses imóveis estão sumaria
mente excluídosda desapropriação, representam
mais de 100 milhões de hectares. São pequenas
propriedades que estão excluídas, sumariamente,
da desapropriação e também da perda sumária.
Representam cerca de 86% do total de imóveis.

Um segundo elemento quantitativo é de que
a proposta é na faixa de três a sessenta módulos,
ela não contempla a perda sumária como um
instrumento a ser utilizado na reforma agrária;
ela utiliza o instrumento atual da desapropriação
por interesse social.

As propriedades entre três e sessenta módulos
representariam um estoque de terras ociosas e

subutilizadas de cerca de 200 milhões de hec
tares.

A partir de 60 módulos, a proposta inclui tanto
a desapropriação por interesse social como tam
bém a perda sumária. Em termos do estoque
de terra das propriedades acima de sessenta mó
dulos, elas representam tão-somente, em termos
de número de imóveis, 0,5% do número de imó
veis totais cadastrados pelo INCM, em 1985. Sig
nifica cerca de 20 mil imóveis. Representam, em
termos de área, cerca de 194 milhões de hectares
no País. Desde 194 milhões, seguramente, 150
milhões já são declaradamente latifúndios por ex
ploração, latifúndios por dimensão, segundo as
informações oficiais do lNCRA e segundo as de
clarações dos próprios proprietários rurais.

Entre esses imóveis, acima de sessenta módu
los, nós não temos estatísticas atualizadas oficiais
divulgadas, pelo menos, mas nós temos estatís
ticas anteriores que nos indicam que os imóveis
acima de 5.000 hectares - 5.000 hectares segu
ramente têm mais de sessenta módulos, porque
o maior módulo que existe, e esses módulos va
riam de cinco hectares, na região de São Paulo
e Rio de Janeiro, por exemplo, até 110 hectares,
regiões mais afastadas. Em geral, 80 a 110 hecta
res. Então, seguramente, essas propriedades aci
ma de 5.000 hectares são propriedades que já
estão incluídas nessa categoria de 60 módulos.
Existem 57 milhões de hectares neste País inteira
mente ociosos, totalmente abandonados, segun
do declarações dos próprios proprietários ou gri
leiros, porque também existem falsos proprietá
rios rurais. Essas propriedades de 57 milhões p0

deriam ser atingidas pelo instituto da perda sumá
ria, caso essas propriedades estejam há mais de
três anos mantidas totalmente inexploradas.

Em síntese, o significado da proposta é esse.
O que isso representa em termos da viabilidade
na realização da reforma agrária no Brasil, neste
momento, é de que em todas as regiões do País,
os trabalhadores poderiam ser assentados sem
a necessidade de serem transferidos de regiões.
Então, por exemplo, na região Norte, o estoque
de terras formado pelas propriedades acima de
sessenta módulos seria suficiente para assentar
todos os trabalhadores, ou seja, todos os benefi
ciários potenciais da Reforma Agrária da região
Norte. Na região Nordeste, as propriedades acima
de 60 módulos são suficientes para assentar cerca
de 48% dos beneficiários potenciais da região
Nordeste. Os demais beneficiários da região Nor
deste poderiam ser assentados nas propriedades
abaixo de sessenta módulos que descumprisem
com a obrigação social. Na região Sudeste tam
bém, e na região Sul os dados são semelhantes,
mais de 60% poderiam ser assentados na própria
região, os demais, existiriam estoques suficientes
nas propriedades abaixo de 60 módulos, e na
região Centro-Oeste o estoque forma do pelas
propriedades acima de 60 módulos seria ampla
mente suficiente para assentar os beneficiários
na própria região.

Em síntese, o significado quantitativo da pro
posta da Campanha Naciojal pela Reforma Agrá
na é esse. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Muito
obrigado a V.S', assim como aos demais confe
rencistas. E agora passamos à fase dos debates.

Tem a palavra, inicialmente, o Constituinte Be
nedicto Monteiro.
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o Sft CONSTITUINTE BENEDICTO MONTEI·
RO- Eu queria, modestamente, fazerum reparo
à exposição do Dr. Plínio, me incluindo nos ele
mentos vivos da reforma agrária porque, em
1964, fuiexatamente cassado por ter apresentado
um projeto de reforma agrária à Assembléia Le
gislativado meu Estado. Maisdo que isso; durante
o período em que V.Ex" falou, e só a ABRA tinha
uma publicação, eu publiquei um livrode Direito
Agrárioe Processo Fundiário, o único comentário
sobre () Estatuto da Terra. Então, eu acho que
devo ser incluído entre esses elementos vivos,
principalmente porque estou aqui na Assembléia
Nacional Constituinte.E, dessa forma, eu gostaria
de discordar de V. Ex" na questão do Estatuto
da Terra. Evidentemente que não é um assunto
para nós discutirmos agora, uma vez que nós
iremos nos deter apenas nos principios gerais.
Mas V. Ex" afirmou que o Estatuto da Terra não
foi aplicado quanto à questão de reforma agrária,
e eu gostaria de contestar. Aliás,chamo a contri
buição dos companheiros, que discutimos o pro
jeto nacional de reforma agrária, na legislatura
passada, quando eu me pronunciei mostrando
que o Estatuto da Terra é um Estatuto anti-re
forma agrária. Acho que V.Ex' não afirmou bem.
Na questão da reforma agrária ele foi aplicado
para ser anti-reforma agrária, do ponto de vista
jurídico e do ponto de vista social.

lnfelízmente, não tenho tempo para discutir es
se assunto, porque eu gostaria de discutir mais
aprofundadamente. Mas, na verdade, o Estatuto
da Tema foi feito para impedir a reforma agrária;
na questão da colonização, da tributação que ele
se exercitou foi exatamente para que nos outros
setores, na parte jurídica e na parte social, ele
fizesse a anti-reforma agrária que está aí. Con
cordo em que, do ponto de vista econômico, não
houve necessidade da reforma agrária para o de
senvolvimento, tanto que o Brasil hoje é a oitava
potência, apenas na parte social é que ele é funda
mentaL Quanto à questão do Dr, Fachin que falou
sobre a questão do Senado, eu gostaria de dar
só dois exemplos, para mostrar essa coisa louca
que é () Senado ter a possibilidade de dar as
terras, inclusive que não são dele - o Senado
deu para a Andrade Gutierrez 400 mil hectares
e, agora, acabou de dar para a Companhia Vale
do RioDoce 800 mil hectares - 400 rml hectares
e 800 mil hectares no meu estado. Então é loucu
ra,por exemplo, o Senado aprovar uma resolução,
dando à Andrade Gutierrez400 mil hectares que,
naquela época, para os Srs. terem uma idéia, o
valor do hectare era de cinqüenta e oito cruzeiros.
Então, hoje, a Andrade Gutierrez...

O SR.RELATOR (Oswaldo LimaFlIho;- Dada
a importância da denúncia, eu pediria ao nobre
colega especificar, se possível,o Estado e a época
da concessão.

O SR. CONSmUINTE BENEDICTO MONTEI
RO - O Estado é o Pará, que aliás não foi só
a Andrade Gutierrez, nem foi só a Companhia
Valedo RioDoce. AUniãoFederal tirou do Estado
do Pará 72% da sua área - usurpou 72% da
sua área. É o Estado do Pará, e a concessão
deve datar de uns oito anos mais ou menos. En
tão, eu acho que o que nós temos que discutir
aqui, Srs., é a aplicabilidade da Constituição, dos
princípios gerais da Constituição,porque a legisla
ção, esses milhares de artigos que estão aí nessa

legislação, pela sua ambigüidade, eles estão para
impedir qualqw8l'- progresso nesse-sentido.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Eu
lembro aos nobres Srs. Constituintes que cada
Constituinte tem três minutos para fazera interpe
lação, e o interpelado três minutos para respon
der.

Essa Presidência solicitao atendimeno do horá
rio, poque temos quinze pessoas inscritas para
falar.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Vou
dar a palavra ao interpelado.

O SR. LUIZ EDISON FACHlN - Em especial
eu pediria, não é bem uma retificação. O que
eu chamei a atenção no aspecto das figuras vivas
que fazem parte da ABRA, eu não elímíneí, de
maneira alguma, muitas das figuras vivasque es
tão aqui na sala. Eu tenho à minha esquerda aqui
o Constituinte Fernando Santana, tenho à minha
direita o ex-Ministro da Agricultura que também
são personagens vivos.O que fizquegtâo de frisar
naquela hora é que a ABRA, com características
muito singelas, muito despojadas, sem condi
ções, inclusivefinanceiras teve este papel. Eu pelo
minhas escusas se eu fuimal compreendido. Ago
ra, com relação à discussão em torno do Estatuto
da Terra, e como nós estamos propondo uma
evolução, justamente, eu a deixaria para os deba
tes mais adiante. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Alysson Paulinelli.

O SR.CONSTITUINTE ALYSSON PAULINELLI
- Eu gostaria de ter uma informação, porque,
talvezpela exigüidade de tempo, ela passou desa
percebida. Se a ABRA, na sua proposta, respeita
a propriedade produtiva, se ela estabelece alguma
relação de respeito à propriedade que esteja pro
duzindo.

Em segundo lugar, a proposta a que se referiu
cada um dos expositores eu entendi que seria
uma desapropriação sumária. E eu pergunto se
ela admite a necessidade da indenização,a indeni
zação da propriedade que tem título legal, e a
desapropriação das benfeitorias existentes dentro
dessa propriedade? E, em terceiro lugar, a ABRA
faloumuito em assentamento, inclusiveque todos
os trabalhadores poderiam ser assentados de
uma vez só. Ela leva em conta de como esses
assentamentos são feitos? E quais, efetivamente,
os instrumentos básicos para esse assentamento,
inclusive os recursos materiais financeiros e hu
manos e ela tem também previsão disso?

O SR.illZ EDISON FACHIN - Sr. Constituinte,
como são três minutos, eu gostaria de ter trinta
segundos para dizer antes ao Constituinte Bene
dito Monteiro que a mim me parece que o fato
de o Senado ter aprovado estas Comissões, como
V. Ex" aqui está colocando, mostra um problema
grave, mas me parece que não inviabiliza a tese
de dar ao Poder Legislativoesta função, este mis
ter, essa tarefa de verificaras concessões de terra.
Parece-me que o problema está muito mais em
quem compõe o poder, do que exatamente nessa
tarefa que é atribuída ao Legislador. Quanto ao
fato de o Estatuto da Terra ser uma lei anti-re
forma agrária, eu diria também a V.Ex" que, em
parte, efetivamente, o Estatuto da Terra aí está
posto para inviabilizar a reforma agrária. Mas é
uma lei que adota a chamada tática de ambigüi-

dade, vale dizerque há dispositivos,a rigor, incoe
rentes entre si, mas que num Governo disposto
a promover uma efetiva transformação social no
campo, um Governo disposto a dignificar a vida
dos trabalhadores, esse Estatuto poderá ser usado'
para avançar, como também já foi usado, eviden
temente, para estancar o processo da Reforma
Agrária.

Em relação ao que o ConstituinteAlyssonPauli
nelli menciona, gostaria de evidenciar que o art.
lotai como está proposto, art. 10 evidentemente
na proposta da campanha, na proposta da ABRA,
está colocado da seguinte forma e me permitiria
ler porque acredito que de certa maneira satisfaz
um pouco a indagação.

Dizaqui:

"Ao direito de propriedade de imóvel rural
corresponde uma obrigação social.

§ 20 À propriedade de imóvelsocial cor
responde a obrigação social quando simulta
neamente.

a) Racionalmente aproveitado.
b) Conserva os recursos naturais renová

veis e preserva em ambientes.
c) Observa as disposições legais que regu

lam as relações de trabalho e de produção
e não motiva conflitos ou disputa pela posse
do dominio.

d) Não excede a área máxima prevista co
mo limite de regional.

e) Respeita o direito das populações indí-
genas que nela vivem em suas imediações.

- 'Então, para que isso fique claro, esta obrigação
social tem os seus requisitos de observância; por
tanto, ela tem um conteúdo. Em função da inob
servância do seu conteúdo são estabelecidas al
gumas sanções, que vão desde as perdas sumá
rias diárias que sejam superiores a 60 módulos
regionais de exploração agrícola e que perma
neçam inexploradas por 3 anos, que seria a san
ção mais grave, até a sanção intermediária que
seria a desapropriação por interesse social, me
diante, evidentemente, a indenização que será fei
ta, uma indenização tanto da terra nua quanto
das benfeitorias.E por último estão isentos dessas
medidas e isto está também na proposta da ABRA
aqui presente no art. 9: está previsto o seguinte:
"Aos proprietários de imóveis rurais de área não
excedente a 3 módulos regionais de exploração
agrícola que os cultivem, explorem, diretamente,
neles residam e não possuam outros imóveis ru
rais e aos beneficiários da Reforma Agrária serão
asseguradas as condições de apoio financeiro e
técnico para que utilizemadequadamente a terra.
Evidentemente que, portanto, há um direciona
mento nesta proposta, embora possa contar com
a discordância nesse sentido, mas há um direcio
namento tanto em relação à propriedade produ
tiva, quanto à indenização. E por último, em rela
ção ao custo de assentamento vale dizer que,
efetivamente, no custo de assentamento um dos
componentes fundamentais está exatamente o
custo da indenização. Nós temos que convir que
ao proprietário que está sendo desapropriado na
medida em que ele descumpre hoje uma função
social e amanhã uma obrigaçã9 social, caso esta
proposta seja acatada este proprietário não pode
ser assemelhado àquele proprietário que cumpre
todos estes requisitos e que obedeça, portanto,
estas disposições. A propriedade da terra, portan
to, é uma propriedade diferenciada, e ao ser dife:
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renciada há de se tratar diferentemente, as pes
soas diferentes. Portallto a desapropriação funcio
na aí no sentido de; contrário sensu, premiar
aquele que efetivamente está utilizando, com ob
servência, desses requisitos e sancionar aquele
que não está observando. Por ISSO que a indeni
zação se fará em Título da Divida Agrária; por
isso que a indenização se fará nesta modalidade
em Título da Divida Pública para que o custo
da desapropriação não seja elevado como poderia
ser.

o SR. CONSTITUINTE SALDANHA DERZI
Eu não perguntei com relação aos custos de desa
propriação. Parece que o capitulo de desapro
priação não é o problema. Eu perguntei sobre
o custo do assentamento, principalmente dos re
cursos materiais humanos e financeiros, se leva
em conta isso?

O SR. CONSTITUINTE PÚNIO MARTINS 
Os assentamentos a serem realizados prevêem
um custo estimado; é possível que se faça um
custo estimado por cada assentamento e exata
mente estou colocando essas premissas com a
permissão de V.Ex'. porque na medida em que,
por exemplo, se fag:a um assentamento aonde
não há armazenamento, aonde não há possibi
lidade de comercialização e aonde não há escola.
aonde não há saúde é claro que o assentamento
terá, evidentemente um custo elevado. Coerente
até com alguns dispositivos do estatuto da terra,
o que se propõe é que os trabalhadores a serem
assentados o sejam na região onde se encontram.
Quer dizer aonde. efetivamente, já existe um mini
mo de infra-estrutura e que isso obviamente pode
rá baratear o custo de assentamento. É claro que
para isso são precisos técnicos. é preciso uma
orientação e a participação do Estado. Mas funda
mentalmente antes do Estado e do Govemo parti
ciparem é preciso dar liberdade aos assentados
para que eles mesmo decidam o que fazere como
trabalhar a área assentada. A interferência do Es
tado portanto não pode ser paternalista.

O SR. PRESIDE\'JTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte MalulyNeto.

O SR. CONSTITUINTE MALULY NETO - Sr.
Presidente, a primeira indagação que faço é a
V. Ex", porque ouvi do expositor que esta proposta
que está sendo citada em alguns trechos pelos
expositores teria sido já mandada à Comissão.
E devo dizer-lhe que não tomei conhecimento
da mesma, razão pela qual fica dificil até a interpe
lação

O SR.PRESIDENTE(Edison Lobão) - A Presi
dência desta Cornlssêo providenciou a tirada de
xerox para cada um dos Srs. Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - A
solicitação que fazemos é no sentido de que pos
samos dar o devido mérito a esta proposição para
que ela possa ser bem avaliada e analisada. No
entanto, a minha real indagação vai ao expositor,
no sentido de que ouvi uma afirmação de S. Ex'
com a qual, pelo menos no presente instante,
não posso concordar. Foi aqui enfaticamente dito
que, dentro do problema da Reforma Agrária, um
aspecto estava resolvido que era o problema eco
nômico; eu me permito discordar frontalmente
desta afirmação. Aqueles que trabalham a terra,
aqueles que militam a terra, seja sobre qualquer
titulo, sabe que desde 1964 háum processo cons-

tante de descapitalização da atividade agrícola
deste País e vou lhe dar um dado em que os
fatos se sobrepuseram.

Desde 1964 esses fatos aconteceram, primeiro
não só em função da aplicação, no meu entendi
mento, Intempestiva, sem uma prévia orientação,
uma ordenação de uma forma abrupta, que ao
Invés de beneficiar, a meu ver, naquela época
fOI uma forma de expulsar o lavrador da terra.
Isso nós enunciamos a partir de então, por diver
sas formas, seja em atos públicos, seja na Assem
bléia Legislativa de São Paulo, seja na ocasião
em que o Prefeito de uma área, em que esses
fatos aconteceram - e que lamentavelmente o
aconteceu - e eu costumo dizer que as favelas
da cidade foram frutos dessa expulsão dos ho
mens da terra. Houve essa expulsão em função
de uma má orientação na aplicação do próprio
estatuto do trabalhador rural. O segundo fato que
aconteceu concomitantemente foiaquela aprova
ção da erradicação dos cafezais onde se pagava
para erradicar, e em se pagando foi uma segunda
forma de expulsão do trabalhador da terra. Desde
então essa descapitalização tem acontecido de
tal forma que a cada instante - e os senhores
que detêm as estatisticas melhor do que eu pode
ria dizer- as propriedades menores estão sendo
englobadas pelos proprietários maiores, o que fez,
no meu entender, com que crescesse o número
de proprietários com o maior número de hectares
neste Pais. Tal fato atesta, sem dúvida alguma,
que isso foi fruto de uma descapitalização, que
a pequena propriedade não serviu como bem de
familia para protegê-lo, para fazer com que ele
pudesse viver daquela atividade, ele teve que se
entregar em função - repito - da descapita
Iização havida no meio rural. Essa descapttali
zação cresce e não preciso dizer aqui, enfatizar
aqui, porque no meio da rua e nas estradas deste
País afora nós estamos assistindo ao maior drama
em que vive a agricultura deste Pais.

Vejam! Ninguém hoje tem como vender um
saco de café, pois pelo preço em que está posto
não paga sequer os seus insumos e não tem
como sobreviver. Este problema se repete no al
godão. O que falar do que estamos assistíndo
com relação ao milho e ao arroz, que não têm
sequer compradores? Os compradores estão ad
quirindo esses produtos até por preço menor do
que o preço mínimo estabelecido pelo Governo.
Nós poderiamos dizer isto sobre todos os aspec
tos da agricultura. Não há um setor, hoje, privtle
giado. Não há.

Então, o que estamos assistindo é uma situação
de verdadeira quebra do meio rural que vai se
agravar de uma forma terrivel daqui para frente.
Então, esta política agrícola, eu não diria em fun
ção só da reforma agrária em si. do fato da redistri
buição de terras. Ela está mal posta no seu con
teúdo, no seu aspecto global. E é preciso que
se trate desta situação sob pena de quê? Nós
estamos assistindo que assentamentos já havidos
- e eu vou dar um exemplo na minha área que
é a fazenda Primavera, onde já foi feito assenta
mento há alguns anos, onde aqueles assentados
- já estão caindo na mesma situação, entregan
do e vendendo aquilo que receberam sob a forma
de assentamento naquele instante. Mais do que
isto, não conseguiram. não estão conseguindo
pagar o custeio agrícola daquilo que fizeram, es·
tão hoje sendo executados pelos bancos como

nós temos assistido a cada instante e até ajudado
na solução desse problema

De modo que, eu gostana de, pondo este pro
blema, discordar frontalmente, a menos que me
expliquem de outra forma, de que o aspecto eco
nômico da atividade agricola neste País está resol
vido. Eu discordo.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Plínio Mar
tins.

O SR. CONSTITUINTE pLiNIO MARTINS 
O nobre Constituinte MalulyNeto levanta um pro
blema muito importante e a Subcomissão é de
política agrícola, política fundiária e reforma agrá
ria e nós temos de pensar, hoje, no casamento
entre reforma agrária e política agrícola como de
veríamos tê-lo feito anteriormente. O que eu que
ria dizer escalonando a problemática social, a pro
blemática política e a problemática econômica
é que, hoje, mercê de subsidios de uma política
agrícola de preços subsidiados, incentivos a deter
minadas áreas do setor agricola e tudo o mais,
temos alguns produtos agrícolas no Brasil que
concorrem no mercado mundial. Se nós pegar
mos a soja, o açúcar. são os que me lembro
no momento. são produtos que durante os 20
últimos anos, têm concorrido no mercado mun
dial. Isto é o resultado de uma política agrlcola,
econômica, no caso, que beneficiou, é lógico, um
segmento dos grandes proprietários.

O que quero dizer é que não pode haver trata
mento igual para desiguais, como houve até hoje.
Quer dizer, está demonstrado que oferecer o mes
mo tratamento com relação às taxas de juros,
à política agrícola em geral, ao pequeno, ao médio
e ao grande proprietário é extremamente injusto.
Então, quando eu disse que o problema econô
mico está resolvido, não! Ele não está resolvido,
mas ele está melhor encaminhado do que o social
e o politico.

Eu chamaria atenção a outro aspecto, com rela
ção ao café. já que, se o Presidente me permite,
entramos também na área da politica agricola,
contando um pouco o caso do Estado de São
Paulo que é, exatamente o Estado que o Consti
tuinte participa. O problema do café nos Estados
de São Paulo e Paraná, vem do século passado.
O fundlng loan, quando Campos Sal/es veio ao
Rio de Janeiro, renegociar, já havia o problema
da superprodução, das baixas e altas, do café
Este é um problema muito antigo. Hoje,por exern
plo, o Estado de São Paulo tem uma produção
de borracha que dá, exatamente, alternativas ao
café. Atende à pequena, à média, à grande entida
de, o Brasü importa, hoje, 50% de borracha natu
ral e tem "N" aspectos favoráveis, tanto no econô
mico quanto no social. Por outro lado, o pessoal
resiste muito à idéia de deixar o café e passar
para a borracha. Estou dando um exemplo para
que não usemos uma área para dizer que uma
política agricola, econômica não foi favorável a
um determinado segmento. Por exemplo, o Go
vernador de Alagoas, hoje, está pensando em utili
zar dívidas que os usineiros do Estado de Alagoas
têm para com o Estado para fazer uma reforma
agrária localizada, tão alta é a divida que os usinei
ros subsidiados tiveram nestes últimos anos.

Agora, concordo também com o nobre Consti
tuinte, que há uma descapitalização geral da agri
cultura; agora, a hora que o médio e o grande
proprietário está descapitalizado, o pequeno já



Maio de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUINTE (Suplemento) Sexta-feira 8 53

não é mais proprietário, ele já não existe mais,
já é um sem-terra realmente. Então, acho que
em alguns pontos estamos de acordo.

O SR CONSTITUINTE MALULY NETO - Per
mita-me, Sr. Presidente, só para complementar.

Então, V.Ex' deduz que, também, ao lado disso,
há necessidade de uma política agrícola que se
sustente, quando da reforma agrária, sem o que
isto será impraticável. Quer dizer, fazer apenas
reforma agrária sem fazer uma reforma da política
agrícola, cairemos num insucesso, sem dúvida
nenhuma e desmoralizaremos todo um programa
de reforma que possa haver neste País.

OSR. CONSTITUINTEFERNANDOSANTAt'lA
- Eu gostaria apenas de aduzir à sua argumen
tação, a infeliz relação de trocas entre os nossos
produtos no campo internacional. Sabe V. Ex' que
o açúcar já chegou a 1.600 dólares e está por
160; que o café está em queda, que o cacau
está em queda. Acho que não há governo que
consiga comprar, hoje, pelo justo preço, em fun
ção dos insumos que são das multinacionais, a
nossa produção. Nós estamos numa entaladela.
Ou nós nos livramos da chamada dominação ex
terna, ou então, não tem nem agricultura no Brasil.

O SR CONSTITUINTE PLÍNIO MARTINS 
O problema da agricultura é que nos tabelam
os preços, mas não nos tabelam os insumos, tam
bém, na mesma proporção.

O SR CONSTITUINTESALDANHA DERZI 
Permita-me só complementar? Nesse ponto nós
estamos de acordo, nobre Constituinte. Somente,
eu gostaria de frisar, e este foi um dos desvios
de alguns dos documentos recentemente apre
sentados, é que a política agrícola e a política
agrária têm que andar juntas. A política agrícola
não é prioritária acima da agrária, pois, como
eu frisei no início, a política agrária, de reforma
agrária, contém uma intervenção de ordem social
e política; e a política agrícola tem de andar junto,
não há dúvida alguma mas ela não é prioritária,
quer dizer, ela tem que andar conjuntamente.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Rosa Prata.

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. representantes da
ABRA, aqui, Tenho a impressão de que a ABRA
trouxe, realmente, uma contribuição a este Plená
rio. Ela traduziu, evidentemente, a sua preocu
pação fundamental com o problema da reforma
agrária. Tenho, para mim, também, que, na me
dida em que a Mesa que preside esta subcomis
são, na medida em que a própria ABRA puder,
revendo este posicionamento, promover uma
convergência entre a questão da reforma agrária
e a questão da política agrícola, nós estaremos
dando uma grande contribuição, não somente
ao trabalho desta subcomissão, mas também, à
própria vida nacional. Isto porque, Dr. Plínio, este
conceito que V.Ex' reformulou agora, esta coloca
ção que V. Ex' faz de uma equivalência entre as
ações da reforma agrária e a política agrícola,
este conceito não existe, lá no meio rural.

Esta política, esta ação que a ABRAtem brava
mente defendido,conduzindo, tão especificamen
te a bandeira da reforma agrária em si, como
um castigo, como punição, como pena, como
prêmio, propriamente, como disse um dos coad
juvantes desta preleção que nos foi feita aqui,

como prêmio e como castigo, vai ser desapro
priado ou não vai ser desapropriado, isto é o que
existe lá no meio rural. Daí a minha preocupação
pela intranqüilidade, pelo desassossego, que esta
pregação trouxe àqueles que produzem. E o meio
rural, ele necessita de tranquilidade, ele necessita
de paz, ele necessita de horizontes definidos em
quaisquer termos. Por isto, eu me permito reiterar
a esta Mesa Diretora dos nossos trabalhos, e me
permito também dirigir-me à ABRA, no sentido
que nos somemos a este esforço de convergên
cia, que não podemos estar alimentando mais,
em termos de desunião. Porque, quando se fala
em reforma agrária, e quando se fala em política
agrícola, e quando se fala em reforma agrária
e política agricola, juntas, são três posições dife
rentes.

Quando se fala em política agrícola, parece que
é aquele bloco, aquele time que é contra reforma
agrária. Quando se fala em reforma agrária, pare
ce que é a ação daqueles que não são muito
democratas, querendo impor ações comunizan
tesoEntão, este Congresso, este Plenário, esta Ca
sa, acho que dariam uma grande contribuição
a esta causa que todos nós defendemos em co
mum.

Acredito que a ABRA não seja mais patriota
do que estamos sendo aqui, não; aqueles que
não defendem a reforma agrária, em si, como
um fim,e como meio; acredito também que aque
les que defendem a política agrícola, tão-somente
não são também patriotas, mas aqueles que vão
em conjunto da política agrícola com a reforma
agrária estão promovendo um bem-estar para o
que é importante, que é a produção de alimentos
no País, porque todo mundo que explora a ativi
dade agrícola no Brasil e no mundo o faz com
vistas à produção de alimentos.

O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - Nem
todos.

O SR. CONSTITUINTESALDANHA DERZI
Mas devem fazer e aqui estamos cuidando, não
das exceções, mas estaremos cuidando...

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Há
uma grande produção de matérias-primas para
outros fins.

O SR. CONSTITUINTE PLÍNIO MARTINS 
Permita-me, meu caro Relator? Acho que aqui
estamos cuidando da generalidade das leis, as
exceções terão um capítulo à parte - estaremos
cuidando delas naquele Capítulo das Exceções
- daí estava eu me dirigindo...

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - A
produção de borracha, por exemplo, a de algodão,
não são para alimento,

O SR. CONSTITUINTEROSA PRATA - V. Ex'
por motivo naturalmente de trabalho, havia se
afastado um instante da Mesa, exatamente, na
oportunidade em que eu fazia um apelo à Mesa
Diretora desta Subcomissão, ao Sr. Relator, a
quem citei, também, e aos nossos próprios com
panheiros da ABRA para que procurássemos essa
convergência, a excepcionalidade será cuidada
oportunamente.

Esta a minha preocupação, para que levemos
tranqüilidade e paz ao meio rural; teremos muitas
oportunidades para isso. Então, porque estamos
iniciando este ciclo de palestras - e apreciei mui-

to a posição que a ABRA defendeu aqui - é
que estou me permitindo fazer uma pnmeira colo
cação, uma primeira intervenção, porque isso será
uma tônica das nossas discussões daqui para
diante, e porque não quero e não desejo ficar
contra a melhoria das condições de vida e de
trabalho no meio rural é que estou me explici
tando nesta colocação.

C~..."· ... .e.ito a ABRA pelo desempenho que
teve aqui, felicito a nossa Comissão e ao Sr. Rela
-tor,também, pela oportunidade em convidar estes
palestristas, que deram um grande subsídio à nos
sa Cormssão.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra ao Dr. Plínio Martins.

O SR. CONSTITUINTE PÚNIO MARTINS 
O nobre Constituinte relembrou muito bem o as
pecto da política agrícola e da questão agrária,
mas volto sempre a enfatizar e, de qualquer ma
neira, numa Casa de leis e numa Casa política,
isso já é uma prática. A arte da política é exata
mente a arte de conversar e em alguns momen
tos, de colocar forças em confronto, por isso é
que se usa o termo, em Ciência Política, de corre
lação de forças. Foi muito bem lembrado o pro
blema da produção de alimentos e aí precisamos
enfatizar que esta produção é essencialmente vin
da da pequena e média propriedade; a grande
propriedade, a imensa propriedade ou outros as
pectos de justiça social- por exemplo, uma pro
priedade de 4 milhões de hectares como é o caso
de uma madeireira pertencente à MANASA, no
Amazonas, propriedade essa maior que a Holanda
que tem 3 milhões de hectares de área, mesmo
que fosse totalmente produtiva, e ela não é, seria
uma injustiça social muito grande, quando temos
milhões e milhões de pessoas sem um cantinho
de terra para plantar.

Voltoassim àquela minha colocação inicialpara
separar o conceito de problemática agrária e agrí
cola. A agrícola relaciona-se com a produção pro
priamente dita, sbicto sensu, e à agrária que
são as relações do homem, as sociais, as condi
ções, a relação de propriedade e tudo mais, a
qual é extremamente injusta no País. Agora se
acharmos e provavelmente iremos achar, Consti
tuinte Rosa Prata, uma maneira de compormos
todos os interesses, sairemos daqui com uma
Constituição avançada, como disse no ínicio, uma
Constituição que possa permitir como a França,
Portugal, ou Austrália, intervir na propriedade pri
vada, estipulando até preço de vendas de uma
propnedade, não será um mercado, como na Aus
trália.

Para complementar passaria a palavra ao Dr.
Osvaldo Russo, se ele tiver algum número à mão,
senão ficaremos devendo ao Constituinte Alysson
Paulinelli.

O SR. OSVALDO RUSSO - Existem estatís
ticas oficiais, tanto do IBGE, quanto do INCRA
que são os dois órgãos que têm levantamentos
sistemáticos, gerais sobre o País, de que a produ
ção, por exemplo, de produtos como mandioca,
feijão, milho e arroz, as propriedades com menos
de 100 hectares - dividira em três estratos a
nível nacional, em termos gerais, as propriedades
com menos de 100 hectares, em termos gerais
do País; as propriedades de 100 a 1.000, poderiam
ser médias propriedades e as grandes com mais
de 1.000.
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Regionalizando tenho informações completas,
até por município para fornecer aos Srs. Consti
tuintes, mas só para Simplificaro raciocínio, fale
mos em termos gerais. As propriedades com me
nos de 100 hectares respondem por mais de 80%
da produção de mandioca, 70% da produção de
feijão, 60~~ da produção de milho e 40% da pro
dução de arroz

Se incluirmos as propriedades entre 100 e
1.000 hectares, ou seja, as propriedades que po
deríamos classificar como propriedades médias,
esses números serão muito maiores. A produção,
por exemplo, de arroz, chega a 70% . Esses dados
são incontestáveis, são dados ofícíaís do IBGE
edolNCRA.

Os 100 hectares a nível de Brasil é consensual,
a nívelnacional podemos considerar uma proprie
dade pequena. Diríamos mais ainda: as proprie
dades com 100 hectares, praticamente, todas as
regiões com exceção das metropolitanas são pro
priedades que estariam excluídas da desapropna
ção do interesse social, segundo a proposta.

Mostro que nosso critério de campanha, em
termos de pequena propriedade é um critério de
três modos, que variam de região para região.

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Fiz
uma colocação que gostaria de merecer a aten
ção da ABRA, foi o apelo de convergência que
solicitei para executarmos juntos a ação de polí
tica agrícola e reforma agrária Foi um apelo que
gostaria de ver sendo apreciado por V. S' sobre
essa convergência.

O SR. OSVALDO RUSSO - Quando a ABRA,
com muita honra, aceitou o convite para participar
dessa Subcomissão de Política Agrícola e Refor
ma Agrária, acreditamos nesse aspecto, inclusive,
colocamos nossos técnicos à disposição desta
Comissão, os agrônomos, os advogados, etc., pa
ra levarmos adiante uma proposta desse tipo,
sempre tendo presente aquele aspecto que frisei
e volto a fazê-lo, nobre Constituinte, da diferença
entre uma política e outra, e não a política agrícola
como mais importante do que a política agrária.

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Falei
só em convergência.

O SR. CONSmUINTE PÚNIO MARTINS 
Caminhamos, muitas vezes juntos e outras um
pouco mais separados, não há dúvida, mas acho
que chegamos a um ponto em comum em alguns
aspectos.

O SR. CONSTITUINTE MALULY NETO - Não
comprendi. O Sr. não foi claro na colocação que
fez. Mas agradeço na mesma modalidade como
se tivesse entendido aquilo que queria ouvir.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - A
ABRA pode colocar seus técnicos à disposição
no que ela tem de especialização, que é a reforma
agrária, política agrária, não política agrícola. Por
coincidência alguns de nossos técnicos são pro
fessores de Política Agrícola, nas Universidades
de São Paulo, de Campinas e por este País afora,
estou simplesmemte colocando, se me permite
o Presidente da Mesa, a liberalidade de uma enti
dade muito pobre, muito singela, muito despo
jada, mais ela está à disposição do Sr.

Voltaria só a um aspecto para complementar
a preocupação do Constituinte Alysson Paulinelli.
Nos chegou às mãos uns números dos censos
agropecuários recentes e são números que estão

saindo aqui de Brasília,os Srs talvezjá os tenham
em mãos, referentes ao crescimento da pequena,
média e da grande propriedade, em extratos de
menos de 10 a 100 e de mais de 100 hectares,
comparados. não com a produção, mas com o
pessoal que tem emprego nessas propriedades.

No período de 80 a 85, os dados são muito
recentes, houve um aumento do extrato de menos
de 10 hectares, um crescimento de 18%, outro
de 10 a 100, 7, 4% e de mais de 100 hectares
de 6%. Também houve um crescimento três ve
zes maior do pessoal ocupado no extrato menor.
Então a pequena propnedade cresceu muito, e
foi a que absorveu maior emprego. Este é outro
fator importante na reforma agrária, a grande pro
priedade absorve menos emprego por uma razão
econômica inclusive; como as suas técnicas são
de capital intensivo elas expulsam as pessoas.
Nesse aspecto o Constituinte Maluly Neto tem
razão, o café ocupava muita mão-de-obra na fa
zenda, a soja não ocupa, a cana muito menos
que ocupa 6 meses por ano do pessoal. Dei o
exemplo da alternativa borracha, pensarmos em
uma alternativa de cultura permanente.

O SR. CONSTITUINTE PÚNIO MARTINS 
Com relação a minha colocação a resposta foi
dada em outro sentido, não sou contra a pequena
propriedade. Na realidade o que eu quis colocar
foi um falácia que se colocou aqui, que a grande
propriedade é menos produtiva, que a grande pro
dução vem da pequena propriedade, isso não é
verdade, é uma falácia. O café mineiro, hoje, tem
a propriedade média em 12,5 hectares plantados,
e um máximo de 21 média, máxima de 21 mil
pés por propriedade. Só por aí já se vê que Minas
Gerais sendo hoje produtor de 55% do café nacio
nal - não estou contra a pequena propriedade,
quero deixar bem claro, apenas não gostaria que
esta Comissão engolisse em falácia de dizer que
a grande produção nacional, hoje, vem da peque
na propriedade e isso não é verdade!

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAULINELLI
- O Sr. Contesta então os dados apresentados
por nós?

O SR. CONSTITUINTE RACHID SALDANHA
DERZI- Contesto a relação de que 100 hectares
seja, em muitas reqíôes, pequena propnedade.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Mauro Borges.

O SR. CONSmUINTE MAURO BORGES 
Muitas coisas que eu queria dizer já foram ditas
pelos nobres colegas Constituintes Maluly Neto
e Rosa Prata, que colocaram os dedos nos pontos
essenciais. Entretanto quero reafirmar que não
se pode dissociar uma ação agrária que redunda
em assentamento da questão econômica ou da
politica agrícola, ela não pode ser uma coisa sub
jetiva, tem que estar realmente ligada a uma polí
tica agricola adequada e não temos nenhuma;
não existe política àgrícola no Brasil.Estamos ven
do esse escândalo de estarmos com navios che
gando com milho importado, fazendo com que
gastemos nossas poucas e precárias divisas im
portando alimentos, milho, arroz e tudo mais. É
um verdadeiro desastre, é um escândalo nacional
o que está se passando. Não temos política agrí
cola nenhuma, já não digo uma política adequada
e à reforma agrária não é uma coisa subjetiva
que possa ser colocada romanticamente, poetica-

mente, sem pensar no lado econômico, não há
sucesso absolutamente e o grande perigo é isso,
uma boa idéia de reforma agrária ser inutilizada
por causa da poesia. Ela tem que ser rentável,
se não for- o Sr. falou muito bem- não teremos
uma melhor divisão de renda e conseqüentemen
te a divisão de poder, o que levará a reforma
agrária ao fracasso, nisso é preciso intervir, para
que a programação da reforma agrária se faça
realisticamente.

Ninguém falou em cooperativismo. É evidente
que o pequeno proprietário não pode agir sozinho,
só tem sucesso se fizer cooperativismo, porque
ela está intimamente ligada ao problema.

Como o Sr. disse muito bem o lado social é
importante. Não pode haver progresso social com
um individuo memorando distante um do outro,
que grita pelo seu nome e ele não responde. É
preciso que morem juntos, é essencial na agrovila.
As agrovilas permitem o barateamento dos custos
da instalação de água, de energia elétrica, de edu
cação, de saúde e só através das moradias, das
reduções é que se poderá fazer alguma coisa 
o termo é esse, ainda do tempo dos jesuítas, e
não vou entrar nesse assunto porque ele é muito
complexo, mas realmente teve um sucesso muito
grande na época que eles fizeram as Redutiones.
Até os índios no Brasil não moram espalhados
nas florestas, nem nos campos; moram em al
deias. O aldeiamento, a agrovila, é absolutamente
essencial ao progresso social. Ninguém mais quer
viver isolado, quer ter uma diversão após o seu
trabalho, se reunir, conversar, então é absoluta
mente essencial a agrovila, sobretudo quando se
trata de pequenas propriedades. Nas grandes, as
coisas estão às vezes mal distribuídas no País
e não teriam tanta importância. É impossível fazer
agroYIlas com grandes propriedades, mas as pe
quenas serão justamente o objeto da reforma
agrária, e tem que ser necessariamente sob o
aspecto de agrovila. Era esta a contnbuição que
gostaria de dar.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra o Sr. Plínio Martins.

O SR. CONSTITUINTE PÚNIO MARTINS 
Em primeiro lugar fico muito preocupado, quan
do falamos em jesuítas, ultimamente, dá medo
de inquisição e coisas desse tipo, mas de qualquer
maneira está na moda.

O nobre Constituinte Mauro Borges teve uma
experiência quando dirigia o Estado com as agro
vilas em GOiás. O importante é sempre chamar
a atenção sob o ponto de vista da ABRA e da
campanha nacional da Reforma Agrária; é que
esta é um processo que tem início, meio e fim.
É importante dizer isso porque o passo inicial
que defendemos é utilizarum instrumento de in
tervenção do Estado, uma sanção do Estado, uma
intervenção para desapropriar por interesse social
uma propriedade que não preencheria a obriga
ção social como foi bem esclarecido pelo Dr. Luiz
Edison Faquir. Esta intervenção sozinha não é
reforma agrária, quer dizer, se interviermos, tirar
mos a propriedade de um elemento e passarmos
para outro, isso não é reforma agrária.

O passo seguinte tem quer ter todo o apoio
técnico e financeiro que já existe em certas cama
das, é só uma questão de diferenciar. Insisto muito
no problema de política agrícola diferenciada, o
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que não podemos é tratar desiguais de maneira
igual. O que a ABRAinsiste muito e depois passa
rei a palavra ao Dr. Faquir para citar o art. em
que falam de formas alternativas e das coopera
tivas. Porque o pequeno produtor não tem condi
ção de se organizar a não ser através de coope
rativa Temos sempre presente que reforma agrá
ria é um processo e se ele pára no meio, não
pode ser dito que não deu certo. Como algumas
reformas agrárias no mundo capitalista deram
certo e outras não, na maioria as que não deram
certo foi porque pararam no meio.

Não sei se atendo e apóio totalmente a idéia
da aglOvila.

O SR. RELATOR(Oswaldo Uma Filho) - Nes
se sentido a proposta que já está nas mãos dos
Srs. Constituintes, no § 2°, do art. 6° da proposta
que aí está, vemos dito exatamente que o Poder
Público reconhecerá ou reconhece - caso a
proposta seja adotada - o direito da propriedade
da terra agrícola na forma cooperativa, condo
minial, comunitária, associativa, individual ou mis
ta, ou seja, propõe-se exatamente esse leque, pri
meiro para que o Poder Público não imponha
essas formas, segundo, porque na verdade a pró
pria Legislação atual já dá abrigo à adoção dessas
formas. Se apanharmos o caso do condomínio
veremos que o próprio Código Civil Brasileiro,
hoje, que é uma lei de 1917, como os Srs. sabem,
a partir do art. 623 já prevê a forma condominial
como uma forma de propriedade. Além disso um
dos artigos iniciais do Estatuto da Terra também
permite a adoção dessa forma. A forma coope
rativa prescinde de maiores comentários, e a for
ma associativa comunitária ou mista são formas
previstas em várias legislações esparsas, como
também, evidentemente, a forma individual. Por
tanto, é possível que existam agrupamentos das
diversas maneiras, o que não entendemos neces
sário é que o Estado imponha essas formas, que
o Governo imponha isso; é necessário que haja
um leque de opções e que a Constituição defina
essa permissão.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - tem
a palavra o nobre Constituinte Virgílio Galassi.

O SR. CONSTITUINTE VIRGÍLIO GALASSI 
Sr. Presidente, realmente o assunto está sendo
conduzido com muita objetividade e em uma de
monstração de profundo conhecimento de causa,
não só pelos membros da ABRAcomo também
pelos Constituintes.

Acho que realmente o problema da reforma
agrária tem sido muito mal apresentado à opinião
pública brasileira. Ela tem sido assim, muito mais
uma plataforma política palanqueira do que um
objetivo realmente social. Estou me referindo, evi
dentemente, à presença dos políticos no tema
da reforma agrária. Acho que alguns pontos têm
que ser realmente bem definidos por serem da
maior importância. Primeiro, o respeito às terras
produtivas. O meu companheiro, Constituinte Ar
naldo Posa Prata também de Minas Gerais, escre
veu, com muita inteligência e profundo conheci
mento de causa, o que pode. representar esse
respeito ou desrespeito às terras produtivas. Por
que é esse proprietário rural que está aí, quem
está produzindo essa supersafra, de quase 70 mi
lhões ale toneladas, e ele está constantemente
ameaçado pela desinformação. Acho importante

que imediatamente se defina o respeito à terra
produtiva.

O cooperatívísmo também discutido aqui, pelo
companheiro de Goiás, Mauro Borges, no meu
entender é extremamente importante. Tudo o que
vi,até hoje, de reforma agrária, com sucesso, veio
do cooperativismo, a não ser a colonização parti
cular o sucesso todo é através de cooperativas.
Nós temos que, realmente, colocar a idéia do
cooperativismo na frente até da própria idéia da
reforma agrária. A reforma agrária e a política
agrária não podem ser discutidas separadas em
hipótese nenhuma. E o mais importante, que não
foi abordado aqui hoje é dar terra ao homem
competente e vocacionado para a terra, porque
senão vamos favelar o campo. Vamos negar o
sentido do desenvolvimento econômico e social.
Há que haver uma seleção extraordinária, perfeita,
indiscutível, da qualidade do homem ou da mu
lher a quem se vai dar a terra. Porque não vamos
dar a um desvocacionado ou a um incompetente,
porque assim iríamos investir violentamente, no
assentamento dessa família, para redundar em
nada. Mesmo entre aqueles que estão na terra,
pagando um preço extraordinário pelo direito de
manter a sua propriedade, estamos vendo, este
ano, o Governo correndo para dar novos prazos,
até grandes, reformando contratos, porque, prin
cipalmente o médio e o pequeno produtor, estão
falidos.

O problema da Reforma Agrária é um problema
realmente sério, o País precisa dela mas ela terá
que vir em nível do maior respeito à propriedade
produtiva e à capacidade do homem para ocupar
a terra. Acho que sair desse tema é perder tempo,
é conduzir mal o assunto e levar o Brasil a uma
solução fantasiosa, teatral, que absolutamente
não irá corresponder à expectativa do povo brasi
leiro, que repito, está mal informado a respeito
do tema Reforma Agrária. Quem de nós, proprie
tário rural, que não quer ter mais proprietários
rurais competentes, solidários, ao nosso lado? A
extensão do Brasil é muito grande e precisa, real
mente, de uma subdivisão de terra, mas tem que
ser. feita com inteligência e com respeito.

E o que queria dizer, Sr. Presidente.
O SR. CONSTITUINTE PLÍNIO MARTINS 

É muito oportuna a intervenção do nobre Consti
tuinte, inclusive nos predispõe a relembrar a histó
ria dos países europeus e dos Estados Unidos,
em que reformas agrárias de outras épocas deram
certo. Sempre lembraria aos Srs. aqui que uma
das nossas dificuldades hoje, no Brasil, e por ser
mos um País muito novo. A Holanda e a Inglaterra
fizeram a sua reforma agrária em 1660; a França,
em 1789 e os Estados Unidos, no século XVIII
e vários outros países de conformação diferente
de reforma agrária, de redistribuição de terra. Co
nosco não aconteceu isso; quer dizer, a nossa
lei de 1850, da época do Império, concentrou
terras e não as distribuiu. Esse aspecto dificulta,
mas não há dúvida de que o debate tem que
ser feito em bases racionais, ponderadas, e cada
um defendendo o seu ponto de Vistade maneira
muito correta.

Quanto aos aspecto de dar terra a quem enten
de e o respeito às terras produtivas, quase que
ficaria preocupado porque citei aí os usineiros
de Alagoas e me vem à cabeça de novo o Jorge
Wolney AbdaIIa, no meu Estado de São Paulo,
e gostaria de saber se o dinheiro que foi dado

a esses elementos foi bem utilizado, se eles sa
biam explorar a terra. Em segundo lugar, o coope
rativismo não pode vir antes da reforma agrária,
porque esta é uma intervenção do Estado, é uma
sanção. O cooperativismo por si só não anda,
não dá respaldo. Então, voltaria à idéia de dar
terra a quem entende. Nesses longos anos foi
dado muito dinheiro, muito apoio, muito subsídio
às pessoas que eventualmente pensávamos que
entendiam da terra, ou pelo menos igualdade de
condições, tenho sempre presente que são desi
guais, o pequeno, o sem-terra, que são diferentes
dos grandes. Inclusive o Sr. conhece bem, como
agricultor, que para ir a um banco, falar com o
gerente, o pequeno proprietário fica imbido, não
consegue falar, não sabe pedir; pede licença para
entrar no banco, quando é um direito dele, porque
vai pagarjuros e tudo o mais. Então, nesse sentido
precisamos tomar muito cuidado e a ABRA se
reserva esse direito de tomar muito cuidado quan
do se faz o discurso do dar terra a quem entende.
Porque vimos nos 500 anos de Brasil, dar-se terra
aos sesmeiros, aos plantadores de cana, aos plan
tadores de café, os nossos ciclos econômicos to
dos tirando do ouro, e foram agrários etc. e dedu
zia-se que se tinha dado terra a pessoas que dela
entendiam. Na verdade os resultados não são
muito adequados, se contarmos 15 milhões de
trabalhadores rurais em eondíções precárias de
trabalho, propriedades - como citei há pouco
- de 4 milhões de hectares, que mesmo fossem
produtivas, nós da ABRA, achamos que elas deve
riam ser redístribuídas,

O SR CONSTITUINTE VIRGÍLIO GALASSI 
Permite-me V.Ex' um aparte?

O SR. CONSTITUINTE PLÍNIO MARTINS 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE VIRGÍLIO GALASSI -
V. Ex" está usando muito a exceção. Realmente,
a exceção não constrói. Não é isso que objetiva
mos, não é isso que queremos; queremos discutir,
realmente, a regra. E esta tem uma outra forma.
Quando digo a V Ex" que a cooperativa deve
vir na frente, posso citar até um exemplo: em
Mmas Gerais, a Cooperativa Agrícola de Cotia,
em São Gotardo, comprou uma área imensa e
subsidiou essa área, entregando-a a cooperados;
o Sr. poderá ver que espetáculo maravilhoso, mas
é porque existiu o espírito de cooperativismo, a
competência do ocupante da terra, e temos lá,
nessa área que foi trabalhada pela Cooperativa
Agrícola de Cotia, um dos melhores exemplos
_d.e_Minas Gerais e.do Brasil.Por ISSO é que, quando
digo que a cooperativa terá de vir antes, ela terá
de existir, pode ser até oficial: não írnnorta

O SR. CONSTITUINTE PLÍNIO MARTINS 
Só um esclarecimento que a nosso ver não é
a exceção Num levantamento feito baseado em
dados do INCRA, efetuado pela divisão de cadas
tro do INCRA, as 27 maiores propriedades do
País detêm 25 milhões de hectares. Isso, a meu
ver, não me parece exceção em termos de quanti
dade de terra a ser explorada.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Assis Ca
nuto.
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o SR. CONSTITQ/NTEASSIS CANUfO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:

É evidente que a ABRA tem uma contribuição
a dar a qualquer colegiado que se reúne para
debater o problema da Reforma Agrária. Seria
até insensatez negar isso e queremos congratu
larmo-nos com os companheiros da ABRA pela
contribuição que vieram dar a esta Subcomissão.
Infelizmente, também, a proposta elaborada sob
o patrocínio da ABRA com outros órgãos repre
sentativos, principalmente dos sem-terra chegou
nos às mãos agora, e não tivemos tempo, natural
mente, prestando atenção aos debates de folhear
o mesmo, para apreender alguma coisa consubs
tanciada em seu corpo. No entanto, gostaríamos,
já que estamos inscritos, talvez seja até repetitivo,
de dizer filosoficamente que a Reforma Agrária
não pode ser tratada dissociada da Política Agrí
cola, e só queríamos trazer um exemplo que, natu
ralmente, os companheiros da ABRAconhecem,
todos nós aqui conhecemos: é a concentração
da propriedade. Se formos buscar o que preside
a concentração da propriedade no País, vamos
encontrar como fator fundamental desse fato a
falta de política agrícola. Podemos citar - para
não ir muito longe - o problema do Paraná.
O Paraná, com raras exceções de áreas e regiões,
foi um Estado colonizado fundamentalmente pela
pequena propriedade e hoje é o maior liberador
de mão-de-obra rural do País, por área, e a con
centração da propriedade não está sendo feita
pelo grande capital, e sim, por aqueles que progre
diram mais do que seus vizinhos e estão com
prando os seus sítios de 10 ou 20 alqueires. Para
onde estão indo os paranaenses? Para a periferia
das grandes cidades, naturalmente na ilusão de
aplicar os recursos obtidos com a venda de suas
terras no mercado de capital, ou para Rondônia,
para Mato Grosso, para novas fronteiras agrícolas.

Vi aqui, e o número que não quero discuti-lo,
porque não estou a cavaleiro da estatística, mas
resulta que existe na Região Norte, naturalmente
excluídos Mato Grosso e Goiás, que estão na Re
Q/ãoCentro-Oeste, 409 mil agricultores sem-terra.
E um número que me parece, a primeira vista,
sem uma análise mais profunda, muito grande.
Mas, se é verdade - e até não interessa muito
que seja ou não verdade - desses 409 mil agri
cultores sem-terra, no Norte, a maioria deles do
Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, estão
afastando-se das regiões onde está implantado
o famoso programa do PROÁLCOOL, essas pes
soas já tiveram terras. É necessário que realmente
- e a dinâmica da nossa economia é muito gran
de, não nos possibilita esse artifício de parar o
Brasil para saber onde estão os brasileiros, para
poder formular uma proposta de Reforma Agrária
porque, vou falar com conhecimento de causa,
a maioria dos sem-terras de Rondônia já foram
proprietários de terras, quer no Paraná, em 19uate
rni, no Mato Grosso, em Goiás, em São Paulo,
ou em Minas Gerais. Então, é realmente neces
sário que tenhamos essas preocupações e não
podemos de maneira nenhuma. dissociar a Polí
tica Agrária da Política Agricola, não há como
resolver esse problema

Não tenho nenhuma mdagação a fazer; quero
é conhecer melhor esse documento. Ê preciso
saber onde estão os brasileiros, para que possa
mos realmente planejar e executar, como disse

muito bem o Presidente da ABRA, o inicio, o meio
e o fimda Reforma Agrária, senão estaremos sem
pre no início.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra ao Sr. Constituinte Jorge Vianna.

O SR. CONSTITUINTEJORGE VIANNA - Srs.
Constituintes, Srs. Diretores da ABRA. Não ficou
para mim muito claro a diferença existente entre
a obrigação social e a função social prevista no
próprio Estatuto da Terra. Gostaria de saber as
diferenças existentes porque eu não consegui en
tendê-Ias.

Em segundo lugar, desejo saber qual a posição
da ABRA frente à posição das chamadas empre
sas rurais previstas no Estatuto da Terra, quando
ela diz que se houvesse 70% da área ocupada,
teria que ter todas as funções sociais e também
70% de sua área ocupada para ser considerada
empresa rural.

Ouvi a resposta muito clara do Constituinte
Alysson Paulinelli, mas esta não me convenceu.
Queria saber sobre as desapropriações das terras.
Seriam feitas de terras nuas em Títulos da Dívida
Agrária? E as benfeitorias teriam suas desapro
priações, como? Quais as propostas feitas pela
ABRA?

O SR. CONSTITUINTE PLÍNIO MARTINS 
Quanto ao problema da expulsão do homem da
terra - esse é um fato que foi citado muito e
em todo o mundo quero levantar a posição de
que também no mundo inteiro está havendo ex
pulsão do homem da terra. Nos Estados Unidos
estão saindo 200 mil agricultores por ano da terra,
são os dados que estão aí. Ê preciso dizer o que
ocorreu em 1930, no Brasil: tínhamos 70% da
população na terra, hoje temos menos 30%. Isso
se deveu a um modelo econômico que foi feito
aqui dentro, um modelo de industrialização e ur
banização, com toda a descapitalização progra
mada e feita com transferência de recursos da
terra para lá. Apesar disso, é preciso que se diga
e fique muito claro, a política agrícola e política
agrária têm que andar juntas, porque política agrí
cola, no fundo, a terra, vale apenas 10% do que
vale fazer a propriedade e vendê-Ias temos o que
está antes e o que está depois, chamado agro
business que nos Estados Unidos tem apenas
2% da população na terra e que corresponde
a 40%, hoje. do capital americano, do grande,
do PIB - Produto Interno Bruto. A terra corres
ponde, nisso, a 20% agro business; tem-se a
produção de tratores, máquinas, adubos, insumos
e depois o problema de estradas, eletrificação,
armazenagem e outros.

Gostaria também que a ABRA colocasse sua
posição quanto ao conceito de que a terra é um
bem degradável - dizem vários autores que as
florestas precedem aos homens e os desertos
os sucedem - o problema do assentamento de
verá sempre ser procedido de um plano de desen
volvimento rural integrado.

Colocaria ainda, também, o problema do tama
nho da terra que parece ser outro assunto polê
mICO pejo que tenho sentido nas diferenças entre
função e obrigação social.

Quero chamar a atenção que estudos húngaros
mostram que a menor quantidade de rmlho 
ouvi dizer que no Brasil está se produzindo em
100 hectares - que se pode produzir em termos

econômicos para competir em nível mundial de
exportação e por isso o estamos importando por
que os outros o estão produzindo mais barato
do que nós. O problema é que a mínima quanti
dade de terra possível para se ter produção de
milho são 600 hectares. Não quer dizer que todos
tenham os 600 hectares e aí entra o modelo coo
perativista como estão colocando, mas é essen
cial que exista um modelo de organização do
homem. Por exemplo: ninguém pode produzir
dendê com menos de 60 mil hectares, a nível
intemacional de competição, para colocar a in
dústria capacitada a produzir um óleo de dendê
capaz de competir a nível intemacional. Essas
coisas têm que ser, no meu modo de entender,
muito bem estudadas, a política agrícola é funda
mentaI para se determinar a política agrária. Sei
que em todo o mundo, existem diversos modelos
e acho que devemos nesta Comissão discutir al
guns capazes de antecederem inclusíve, a posse
da terra.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra ao Dr. LuizFachin para responder.

SR. LUIZ FACHIN - Sr. Constituinte, em rela
ção à diferença entre o conceito de obrigação
e de função social, cabe lembrar que, embora
seja evidentemente matéria do conhecimento dos
Sr. inicialmente até as pessoas numa época um
pouco longínqua, poderiam ser objeto de proprie
dade de outras. Esse conceito, hoje, evoluiu e
o conceito absoluto do direito de propriedade da
terra que está estampado no art. 524 do Código
Civil, logo depois do pnmeiro quartel deste século,
já cedeu espaço, a partir da Constituição de 34,
ao fato de que a propriedade, dada a diferenciação
que existe entre a propriedade da terra e a proprie
dade de outros bens, que a propriedade desta,
da terra, se imprima a função social; isto é que
hoje está na Constituição.

Por que se propõe o aprimoramento? Dissemos
Inícralmente que se propõe aprimoramento na
definição constitucional da natureza do direito de
propriedade, porque se estamos falando na natu
reza do direito de propriedade estamos falando
em uma substância e não em uma adjetivação.
A função social que é um conceito coerente, de
fensável, na verdade fica aquém do conceito de
obrigação, porque adjetiva algo que é substancial,
que é o núcleo, o direito de propriedade; portanto,
dá uma adjetivação no sentido de impor restrições
e limites externos. O conceito de obrigação não.
Este dá ao conteúdo do direito de propriedade,
restnções e posições para determinadas proprie
dades, para determinadas situações, premiando
e ora, evidentemente, penalizando. A obrigação
social portanto, é um conceito mais imperativo,
além do que é um conceito moderno. Se apanhar
mos, por exemplo, uma das várias constituições
que podem ser extraídas do Direito Comparado,
especialmente a Constituição alemã, no art. 14
que como sabem os Srs. começa exatamente
com esta frase: "A propriedade obriga". Então,
daí se extrai portanto um conceito contemporâ
neo desse sentido da obngação social.

O SR CONSTITUINTEJOSÉ EGREJA - Per
mite V Ex' um aparte?

O SR. LUIZ FACHIN - Pois não.
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o SR. CONSTITUINTEJOstEGREJA- Devo
dizer que a sua explicação é facilitada, porque
na prática essas coisas não funcionam dessa for
ma, vou dar um exemplo: o proprietário rural,
hoje, que queira produzir vai a um estabeleci
mento de crédito e esse conceito de pequena,
média e grande empresa está implícito na sua
aplícação, e o grande proprietário, quase todos,
estão rotulados desta forma, só têm 40% do valor
de custeio para produzir. Então ele já é penalizado
para que possa produzir, porque na verdade já
está descapítalízado, e já se disse aqui que há
uma descapitalização. Ninguém negou isso, pelo
menos a ABRA não negou, ele já é penalizado
porque não tem condições de produzir, se ele
não tem condições de produzir, não pode cumprir
a sua obrigação - a de produzir, o que o leva
a ser penalizado de uma outra forma, em função
do que está acontecendo na prática hoje. Acade
micamente isso é válido mas, na prática, isso não
está sendo, de forma nenhuma, efetivado e apli
cado.

Então, é isso que debatemos: que as Política
Agrícola e Agrária não fiquem de forma nenhuma
dissociadas, no meu entendimento.

O SR. CONSTITUINTE SALDANHA DERZI
Esperamos que a Constituinte cumpra esse papel
de diminuir a distância entre uma carta formal
e a realidade prática. Acho que essa tarefa pesa
não só-sobre os ombros do Govemo, como tam
bém da própria Constituinte. Por isso, a proposta
que aqui está nos parece viável, factível, passível
de ser realzeda,

O SR. LUIZ FACHIN - Por isso que eu disse,
anteriormente, que na medida em que essêsfatos
não sejam corrigidos, vamos levar a proposta de
reforma agrária ao seu insucesso, o que é pior
do que aquilo que está acontecendo hoje.

O SR. OSWALDORUSSO - Estamos de acor
do com V.Ex.' no sentido de que à PolíticaAgrícola
deve ser acoplado, sem dúvida alguma, um redire
cionamento da Política Agrária e da Política Agrí
cola, no sentido de redefinir as políticas setoriais
que compõem a Política Agrícola.

O SR. LUIZ FACHIN - Mas ai a minha grande
crítica à proposta da ABRA que só agora, rapida
mente, passei olhos em sua proposta, é de que
ela não trata, de forma alguma, nada em relação
à Política Agrícola; então ela irá se perder na me
dida em que for executado isso, naturalmente,
o que é lamentável. O que todos desejamos é
que este País produza na tranqüilidade, na paz,
enfim alcance o seu objetivo, a sua finalidade co
mo aqui 10idito. Se tratarmos o problema1solada
mente, levaremos o processo de reforma agrária
a um insucesso, e acho que ninguém deseja isso
aqui.

O SR. CONSTITUINTE RACHID SALDANHA
DERZI -- Ao estatuir o conceito de obrigação
social temos a impressão de que a proposta con
templa essa situação; o artigo que lianteriormente
diz que as propriedades até três módulos rurais
devem ser prioritariamente beneficiadas com os
incentivos e com os beneficios das políticas seto
riais que compõem a Política Agrícola. Acredito
que a proposta pode não contemplar isso satisfa
toriamente do seu ângulo, mas ela trata dessa
realidade.

Foi citado pelo Constituinte Jorge Vianna a
questão do critério da indenização das benfei
torias. Evidentemente não é necessário lembrar
que hoje as benfeitorias necessárias e úteis, por
tanto, distintas de outros tipos de benfeitorias são
indenizadas, em dinheiro, em espécie, enquanto
que a terra nua, hoje, é indenizada em Títulos
da Dívida Agrária. Esta é a proposta. O que está
na proposta da ABRAé uma proposta que vem
encarnpada a partir do Congresso Nacional do
PMDB,de agosto do ano passado. Que haja uma
indenização tanto da terra nua, quanto das benfei
torias em Títulos da Dívida Pública. O valor é
o valor histórico corrigido, o valor histórico atuali
zado. Esta é a proposta da ABRA.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte IvoMainardi.

O SR. CONSTITUINTE NO MAINARDI - Sr.
Presidente, desculpe, fiz algumas perguntas e as
respostas não foram dadas.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobã@)-Eu não
tive tempo de respondê-Ias.

O SR. CONSmUINTE (Rachid Saldanha Derzi
- Eu desejaria que as respostas fossem dadas,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - V. Ex.'
tem dois minutos para responder.

O SR. LUIZ EDISON FACHIN -Muito obrigado
Sr. Presidente.

Em relação, portanto, ao critério de indenização
das benfeitorias é o que está sendo proposto aí
nesse sentido. Quanto ao conceito de terras desa
gráveis, empresa rural e o tamanho da terra pedi
ria ao DI'. Osvaldo Russo que aditasse.

O SR. OSVALDORUSSO-Relativamente ao
critério de empresas rurais, hoje estabelecido pela
Legislação, parece que houve um equívoco do
Constltuínte Jorge Vianna, porque, na verdade,
a Legislação hoje é que regulamenta a questão
da classificação do imóvel, é o Decreto rr 84.025,
de 1980 no que disciplma a classificação do imó
vel. A classificação hoje de empresa rural é o
imóvel que compreende entre 1.600 módulos e
módulos fiscais, e que tenha um grau de utIlização
da terra no mínimo de 80% e grau de eficiência
na exploração igual à média da produtividade exis
tente em cada região. Além disso tem que ser
cumprida, e o INCRA não tem observado esses
critérios para a classificação do imóvel, e as esta
tísticas de certa forma não estão representando
corretamente a classificação; ele também tem que
respeitar as condições de relações de trabalho
e de contratos agrários. Então, me parece que
esses são os critérios hoje, da classificação do
imóvel.

Se formos verificar os índices de produtividade
exigidos, são índices exigidos em legislação de
1980, então bem anterior à implantação do Plano
Nacional de Reforma Agrária executado pelo Go
verno, que são índices bastante modestos em ter
mos de exigência de produtividade.

Do ponto de vista da questão da área máxima,
podemos dizer que a questão do módulo é extre
mamente variadas - como lembrou o Consti
tuinte Alysson Paulinelli. No caso, por exemplo,
da Bahia, que é o seu Estado, esses módulos
hoje variam de 5 hectares na região de Salvador,
até 70 hectares naquelas regiões onde a aptidão

das terras é pior; então há uma variação desses
módulos Se formos verificar propostas de 60 mó
dulos, então temos que ter em conta essas varia
ções. Por exemplo: vamos ter propriedades de
6 mil e 600 hectares que têm 60 m*odulos, ao
mesmo tempo que temos propriedade de 300
hectares no munícipio de São Paulo, de Salvador
ou do Rio de Janeiro que seria uma grande pro
priedade, vamos dizer assim. Por isso esse critério
do módulo é variado.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte IvoMainardi.

O SR. CONSTITUINTE NO MAINARDI - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes e Srs. Convidados.

Quero, inicialmente, registrar aqui a minha in
formidade e o meu protesto pela inclusão nesta
Subcomissão de dois Constituintes do PFL, que
brando desta forma a proporcionalidade e ferindo
o Regimento Interno. Gostaria que esta Subco
missão fixasse um prazo ao Presidente da Consti
tuinte, no sentido de ver regularizada essa situa
ção. Este é o meu primeiro protesto.

Gostaria de fazer duas perguntas aos represen
tantes da Associação Brasileira de Reforma Agrá
ria. A primeira é no sentido de se saber - eu
não conheço a proposta da ABRA que nos foi
entregues agora, talvez esteja aqui respondida 
se com esse grande êxodo rural existente hoje,
principalmente no Rio Grande do Sul, onde não
foi feita Reforma Agrária - o Estado onde menos
gente foi assentada em todo o Brasil é o RioGran
de do Sul - é de se saber, Sr. Presidente, se
os instiumentos existentes pelos mil e poucos
artigos citados aqui pelos senhores, se com esses
artigos constitucionais ou de leis especiais não
se poderia ter feito uma reforma agrária; se esse
instrumento é insuficiente ou se houve má vonta
de dos governos passados e o Govemo atual no
sentido de se fazer uma reforma agrária. E dizer
ainda, Sr. Presidente, que na minha região, o cen
tro do Rio Grande do Sul, Vale do Rio Pardo,
está ocorrendo atualmente o maior êxodo rural
de toda a História da minha região. Não acredito
em política agrária sem um casamento com a
política agrícola. Porque, vejam bem, o milho teve
seu preço mínimo fixado em 120 cruzados a saca
e na minha região está sendo vendido a 40, 50
cruzados a saca.

O SR. CONSTITUINTE PLÍNIO MARTINS 
Com relação à pergunta do Constituinte Ivo Mai
nardi, acerca do Estatuto da Terra, teríamos duas
posições. A primeira delas já foi levantada pelo
Constituinte Benedicto Monteiro, dizendo que o
Estatuto da Terra foi feito para não se executar
a reforma agrária. Por outro lado, existiam alguns
instrumentos - por isso que a ABRA tomou aque
la posição, naquela época, de que se descon
gelasse a questão - que, se fossem exercidos
naquela época, teriam iniciado um processo de
reforma agrária. Não é exatamente a reforma
agrária que os trabalhadores rurais querem, que
muitas entidades querem e que a ABRAtambém
deseja.

O problema é que a reforma agrária não pode
ser vista como um "bom-bril", Ol!! seja, que "tem
mil e uma utilidades". Quer dizer, aplicou reforma
agrária, estamos sem problema algum, sem mo
ratórias, etc. A reforma agrária não é solução para
todos os males, é para alguns males, acoplada
a outras políticas, como política educacional, poli-
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tica de desenvolvimento regional,políticaagrícola.
É muito importante chamar a atenção para esse

aspecto, porque os instrumentos que o Estatuto
da Terra possuia num determinado momento his
tórico, eram suficientes para desencadear o pro
cesso e aí as forças em confronto é que iriam
verificarse eles poderiam ir adiante ou não.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Aldo Arantes.

O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - Sr.
Presidente e Srs. Constituintes, queria aqui, em
primeiro lugar, cumprimentar a direção da CON
TAG, que participa conosco destes trabalhos, o
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Morrinhos,Santa Helena,Planaltina e Trindade
e o Presidente da CGT de Goiás.

Queria, inicialmente, levantar que achei interes
sante a exposição feita pelos companheiros da
ABRA. Mas queria manifestar a minha discordân
cia com a formulação de que a questão econô
mica da agricultura brasileira está resolvida.Acho
que o que os companheiros quiseram dizeré que,
apesar de não ter sido feita uma reforma agrária
no Brasil, o desenvolvimento capitalista, no cam
po, se fez. Mas, isso não equivale a dizer que
a questão econômica agrícola está resolvida, até
porque o latifúndio é um obstáculo ao desenvol
vimento econômico da agricultura, e aí, então,
está uma questão-chave, sobre a qual nós, desta
Comissão, vamos ter que nos debruçar: se o lati
fúndio é ou não um obstáculo ao desenvolvimen
to econômico da agricultura brasileira.

Na minha opinião, esta é uma questão-chave.
O latifúndio tem sido exatamente um elemento
que não incorpora os grandes contingentes à ativi
dade produtiva, e a realização da reforma agrária
viriaexatamente incorporar grandes contingentes
à atividadeprodutiva e ampliar o mercado interno,
portanto, interferindo concretamente na questão
econômica.

Então, darmos a questão econômica como re
solvida e o problema ficar restrito apenas às ques
tões social e política,na minha opinião, está erra
do. Do ponto de vista das forças populares, a
questão econômica não está resolvida, porque
o latifúndio não foi extinto.O objeto fundamental
da reforma agrária é a extinção do latifúndio.

Para confirmar essas opiniões, tenho aqui al
guns dados - obviamente não vou me referir
a todos-que, no meu entender, indicam ajuste
za da necessidade de se fixar uma área máxima
ao direito de propriedade territorial rural. Por
exemplo, a MANASA, - já foi dito aqui - tem
mais de 4 milhões de hectares; a Jari tem mais
de 2 milhões e 900 a 3 milhões e meio - há
uma discussão sobre o tamanho real da proprie
dade da Jari -, e uma série infinitade entidades
com 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de hectares.

Se isso não bastasse, temos, por exemplo, no
meu Estado de Goiás, uma empresa multinacio
nal, UniversalOverseas Holding,com 504 milhec
tares; temos Stanley Silos,em Ponte Altade Goiás,
com 1 milhão, 305 mil hectares.

Ora, isso envolve não só a questão do direito
de propriedade, como também questão de segu
rança nacional. Então nós não podemos admitir,
seja por razões econômicas, seja por razões de
segurança nacional.

Portanto, a questão sobre o conceito do direito
de propriedade territorial rural terá que ser discu
tida por nós e temos de estabelecer limites a isso.

As conseqüências sociais do latifúndio,no Bra
sil, são muito evidentes e até agora não foram
discutidas aqui. Acho correto que algumas pes
soas, preocupadas em defender o empresariado
agrícola, insistam na necessidde de se articular
uma Política Agrícola com uma Política Agrária.
Mas é bom estabelecermos que essa políticaagrí
cola tem que estimular a produção para o mer
cado interno, e não a política agrícola que vem
sendo colocada em prática, de produzir para o
mercado externo. Tem que ser uma política agrí
cola que estimule o pequeno e o médio produtor.

Por outro lado, não se colocou aqui, e eu gosta
ria de coloar, a gravidade das conseqüências so
ciais...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha).
Sr. Presidente, pediria um pouco de compreen

são, porque estou terminando o meu raciocínio;
além do mais, várias pessoas já fizeram interven
ções no curso dos debates. Então, pediria a V.
Ex"um pouco de paciência.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Sr.
Constituinte, V. Ex" já está falando há cinco rnmu
tos, portanto, a Mesa já foi bastante tolerante.
Quando aos outros que fizeram intervenções, V.
Ex"tem toda razão. Daqui para a frente não pode
remos mais permitir,pois são apenas três minutos
para o Constituinte e para o conferencista.

o SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES 
Então, gostaria de terminar, dizendo o seguinte:
não vi,nos pronunciamentos dos nobres Consti
tuintes que falaram entre nós, comentários sobre
gravidade das conseqüências sociais do latifúndio
no Brasil: sobre a quantidade de trabalhadores
rurais que foram assassinados. Tenho aqui em
mãos que, só em 1985, foram assassinados 216
trabalhadores rurais. É um problema da maior
gravidade.

Não se pode querer contornar ou passar por
cima de um problema social dessa dimensão,
a pretexto de que se tem de tratar o problema
da política agrícola. É necessário tratar o proble
ma da políticaagrícola, mas deve-se ter claro que
o que tem sido objeto de discussão e de conflito
é a questão agrária. A UDRse organizou no Brasil
para tentar fazer um lobby de pressão na opinião
pública, tentando, inclusive, cotar os pequenos
e médios produtores, com o objetivo de impedir
o processo da reforma agrária no Brasil. Essa
é uma questão importante.

Finalizando, gostaria que os companheiros da
ABRA procurassem situar melhor essa questão:
o problema do aspecto econômico na agricultura,
porque, no meu entender, o problema não foi
bem colocado. Em segundo lugar, gostaria de
saber quais critérios que levaram a ABRA a definir
60 módulos como limite máximo ao direito de
propriedade. Na minha opinião, está exagerado.
Tenho outra proposta, não em termos de módu
los, até porque a proposta apresentada pela ABRA
abre a porta para que a futura legislação altere
o critério sobre módulo.

Ora, se se estabelece o critério de propriedade
mínima num módulo e se estabelece que ele pode
ser mudado, então, praticamente, deixou-se a coi
sa indefmida.

Gostaria de obter dos companheiros uma res
posta a essas duas questões.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra o Sr. PlínioMartins.

O SR. PÚNIO MARTINS - Vou responder à
primeira pergunta e passarei a palavra aos compa
nheiros para que respondam quanto ao que diz
respeito ao módulo.

O que quis dizer foi o seguinte - e friso que
a posição da ABRA tem sido esta -: houve um
modelo de desenvolvimento capitalista conser
vador da agricultura, que obteve êxitossob o enfo
que deste modelo. Quer dizer, houve o cresci
mento de latifúndios, não há dúvida, mas sob
o aspecto conservador do desenvolvímento capi
talista da agricultura houve efetivamente resulta
dos, de acordo com as pessoas que o propu
seram.

Por exemplo, faleina soja e na cana-de-açúcar,
e os dois são os exemplos do modelo, a soja
como uma produção capital intensiva,que expul
sa as pessoas do campo, para conseguir dinheiro
para o balanço de pagamentos, e a cana, por
um problema energético. Dizer que essas duas
explorações, sob o ponto de vista concentrador
do capitalismo - aí nós vamos ter que entrar
numa discussão sobre o caráter do capitalismo
- não atingiu os seus objetivos, a ABRA tem
ponto de vista contrário.

O que houve, realmente, é que foram benefi
ciados uns segmentos da sociedade e foram pre
judicados outros. Os assassinatos no campo 
e nós não tivemos oportunidade de tecer conside
rações com relação a eles, porque outras entida
des virão aqui, Movimentos dos Sem-Terra, o o
CONTAG etc. vão detalhar este assunto - são
reflexos do modelo adotado.

Agora, sob o enfoque conservador de determi
nado capitalismo selvagem, os resultados econô
micos foram produtivos. E que hoje está sendo
posto em "xeque" esse aspecto. Então, eu diria
que é para uma outra ocasião, penso eu, a discus
são sobre o capitalismo, o socialismo e outros
aspectos que a ABRA acha não adequados.

Passaria, agora, a palavra ao companheiro Dr.
Fachín, para expor o aspecto da área máxima,
não do módulo máximo, área máxima.

O SR. LUIZ EDISON FACHlN - Bom, em rela
ção à questão da presença do latifúndiono Brasil,
parece-me que os dados que apresentamos aqui
são amplamente conhecidos de todos, fizemos
só uma ilustração da proposta da campanha.

Quanto ao aspecto referidopelo Deputado Aldo
Arantes, sobre módulos, a proposta fala em mó
dulos da exploração regional, certo? Na verdade
não se muda o conceito de módulo, inclusive
nas disposições transitórias, a campanha colocou
na proposta que, enquanto a legislação ordinária
não disciplinar a questão - e como estamos fa
lando em Constituição, vai ter que existir legisla
çâo ordinária - ao contrário do que o Sr. Consti
tuinte referiu. será adotado o critério atual. Isso
está nas disposições, é um artigo das disposições
transitórias.

Quanto ao aspecto do tamanho da proprie
dade, nós verificamos que as propriedades com
60 módulos conseguem absorver, nas grandes
regiões do País, os potenciais beneficiários da re
forma agrária, integralmente, em duas regiões:
no Norte e no Centro-Oeste, pela abundância,
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relativamente, da terra. Nas Regiões Sudeste e
Sul, elas conseguem responder por mais 60%
e, na Região Nordeste corresponde a 48% .É claro
que na Região Nordeste, relativamente à deman
da, a disponibilidade é menor, então, evidente
mente que na Região Nordeste, se formos adotar
um critério de tamanho, esse critério, para absor
ção de todo o contingente de mão-de-obra, teria
que diminuir Neste ponto, tem razão o Consti
tuinte AldoArantes. No entanto, em termos nacio
nais, a gl~nte acredita que a propriedade de 60
módulos, devido à quantidade de terra que ela
torna disponível nas próprias regiões associados,
ainda, àqueles que descumprem a obrigação so
cial, que têm menos de 60 e mais de 3 módulos,
- e aí 3 é um limite inferior- nós consideramos
que seja suficiente, sem entrar em outros critérios
econômicos para definir uma propriedade média,
desenvolvida.

O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - Sr.
Presidente, queria só uma pequena questão aí,
é possível?

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Vou
fazer uma exceção, porque já houve algumas,
mas, a partir da reunião da tarde, peço aos compa
nheiros que colaborem com a Mesa e vamos nos
limitar aos 3 minutos porque, do contrário, não
chegaremos ao final.

O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - Só
para definir melhor a questão por mim levantada,
é o seguinte: ao estabelecer que o critério de fixar
a área máxima é módulo e, ao definir, como não
seria de outra forma, que o módulo será, digamos,
estabelecido por uma legislação ordinária poste
rior, a questão, em certo sentido, fica em aberto.

Porque suponha, por exemplo, que as forças
contra a Reforma Agrária percam no critério geral,
poderão depois ganhar na definição do módulo.
Então, nesse sentido, acho que este problema
teria que ser melhor discutido - este problema
que quero levantar - no sentido exatamente de
que essa contradição, de que essa situação um
pouco instável não permaneça, nós teríamos que
encontrar uma solução de amarrar melhor a ques
tão.

Eu, por exemplo, tenho uma proposta em que
estabeleço o limite máximo, não em termos de
módulos, mas em termos de hectares.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra ,'I Constituinte Irma Passom.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI 
Gostaria de colocar que o Partido dos Trabalha
dores, de certa maneira, assume a proposta de
ser articulado, apesar de discordar de uma série
de coisas, mas sabemos dos limites que estamos
vivendo, hoje, em relação a uma questão tão im
portante quanto esta de reforma agrária.

'E aqui considero muito importante se conse
guirmos prosseguir num debate aberto e real
mente se colocar os conceitos fundamentais nes
sa Comissão até o fundo, sem a irritação histérica,
mas um debate profundo, acho que nós vamos
conseguir, pelo menos, dar um avanço e não um
retrocesso na questão da reforma agrária.

Queria ressaltar que não podemos misturar,
por ser urna conseqüência da outra, não dá para
fazer uma política agrícola sem reforma agrária
e não dá para fazer reforma agrária sem uma
política agllicola,mas nós não podemos submeter

um conceito ao outro. E preciso que se defina
o que queremos sobre reforma agrária, é preciso
que se defina o que queremos de uma reforma
agrícola.

Por outro lado, eu quena algumas mrorrnaçôes
a mais, que a ABRA poderá nos dar: primeiro,
as razões reais do conflitoda terra, hoje, são razões
de política agrícola ou são razões de política agrá
ria? Onde é gerada a violêncra? E o conceito de
posse de propriedade ou não é?

Então, nessa questão se nós analisarmos que
todos os cidadãos são brasileiros e têm direitos
iguais, a questão da propriedade tem que ser dis
cutida em profundidade aqui. Temos direito de
ter propriedade ou não? É direito real da proprie
dade o acúmulo da propriedade? Por exemplo,
essa concentração da terra é uma problemática
brasileira séria ou não é? Acho que nós temos
que tomar uma posição

Depois, a posse de grandes áreas, se for possí
vel, como foram adquiridas? Foram realmente
compradas? Foram adquiridas pelo preço real?
Como é que foi a aquisição de grandes áreas
de terra? Como se chegou a grandes posses?

Segundo, quais são as reais razões pelas quais
houve o êxodo rural? Colocou-se aqui que foi
a mdistrialização, a concentração na área urbana
etc., mas qual foi realmente a verdadeira razão
do êxodo rural?

Terceira questão de essa grilagem de terra, ho
je, se respaldada, feita a partir do quê? O que
sustenta a grilagem? Quais são os setores que
a apóiam e a sustentam?

Tenho outras perguntas, mas prefiro ficar por
aí, porque o meu tempo passou.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Com
a palavra o Dr, Plínio Martins Morais.

O SR.PLÍNIO MARTINS MORAIS - Em primei
ro lugar, nós poderíamos dizer o seguinte: a fun
ção da ABRA com relação aos conflitos da terra,
hoje, é um conjunto de ongem da política agrária
especialmente. Isso é um acúmulo de 500 anos,
como lembrou o Constituinte Femando Santana,
que vem desde as sesmarias, passando por outras
épocas e que foi agravado no modelo econômico
adotado nas últimas décadas. Com isto, e os Srs.
podem ver que o eixo da problemática agrária
se desloca, dos anos 60, para o sul do País 
nos anos 60 a ênfase era o Nordeste, não que
o poblema do Nordeste tenha Sido resolvido, o
Nordeste continua tendo problemas graves 
mas hoje os problemas de invasões estão mais
no Sul, onde se deu o problema da urbanização.

Então, o modelo que incentivou dando subsí
dios para desenvolver culturas, que eram capital
intensivas, expulsou o pessoal. Aítem uma política
agrícola. Eu diria que é um casamento de política
agrária com política agrícola que se acumulou
durante 500 anos. E, indiscutivelmente, o proble
ma da grilagem tem que ser atacado diretamente,
não só com uma política agrária, mas também
nos Ministérios, principalmente em tomo do mi
nistério da Justiça. Isso é um problema que foge
também da questão agrária, é além da questão
agrária.

Então, o êxodo rural - e é bom sempre ficar
presente a posição da ABRA - nós acreditamos
que não será estancado de uma vez uma reforma
agrária. O processo de urbanização moderno,

quer no capitalismo, quer no socialismo, não es
tanca de uma vez o problema do êxodo rural.

Existem, no regime socialista, o chinês e o cam
bojano, que conseguiram estancar de uma vez,
mas aí num outro regime. E, assim mesmo, eles
rediscutem, hoje, as condições do estancamento,
por exemplo, da CIdade de xangai.

Não temos a veleidade, o sonho, em dizer que
iremos estancar porque é um direito do pessoal
que quer vir para a cidade se desenvolver.
. O que a reforma agrária vai desenvolver são
condições para que as pessoas que estão no inte
rior fiquem lá, e que a urbanização se dê também
no interior;que se desenvolva em cidades médias,
em condições mais adequadas e que Belo Hori
zonte, São Paulo, Rio de Janeiro e parece que
Brasília também, não tenham os reflexos de inse
gurança, de violência, de favelização e outras
mais.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Com
a palavra o Constituinte Fernando Santana.

O SR.CONSTITUINTE FERNANDOSANTANA
- Sr. Presidente, inicialmente gostaria de dizer
que a proposta da ABRA é perfeitamente viável,
a nosso ver, independendo de certas discussões;
naturalmente que essa Subcomissão não é com
posta apenas por pessoas que defendem a posi
ção da ABRA e outras que defendem posições
diferentes.

Acreditamos que vamos caminhar, para um en
tendimento, e que, como disse a colega Irma,
será possível chegar-se a um avanço no setor
da reforma

Queríamos frisar, especialmente, que a questão
da urbanização no Brasilnão é aquela que o ilustre
Constituinte Dr.Plíniocolocou. Não há essa vonta
de de gente do interior vir para a cidade.

A urbanização se dá ou se deu nos grandes
países pelo grande desenvolvimento industrial,
serviços, comércio, bancos, essa mão-de-obra
que se transferiu novamente para ser ocupada
em nível mais elevado. Um exemplo clássico é
o da Alemanha, que depois da guerra perdeu oito
milhões de homens, intensificou ao máximo sua
agricultura; mas mesmo assim na época, em seu
pleno desenvolvimento até 1981, a Alemanha ti
nha cerca de 6 milhões de trabalhadores estran
geiros, porque apesar de ter instalado uma indús
tria com muita intensidade de capital e pouca
mão-de-obra, naturalmente a fundo perdido pelo
Plano Marshall, e hoje os Estados Unidos estão
arrependidos de terem feito esse Plano Marshall,
a Alemanha, o segundo exportador do mundo.
Ali se deu uma urbanização, porque os próprios
alemães se recusavam certas funções; por exem
plo, o alemão não queria mais varrer rua, não
queria mais ser garçom, as mulheres não queriam
mais ser babá. Por quê? Porque havia pleno em
prego nas indústrias, nos bancos, etc. Então, de
fato houve uma urbanização melhorando a quali
dade de vida. Mas no Brasil houve uma expulsão,
como disse já o Constituinte Maluly Netto, que
conhece uma série de regiões de São Paulo, e
essa expulsão se deu através dos cartórios, minha
querida Constituinte Irma Passoni; os cartórios
são as fontes mais extraordinárias da grilagem
no Brasil.

Porque fui testemunha, na Bahia, de uma gran
de zona chamada Chapada Diamantina, que foi
homologada pelo IBGE para plantação do café,
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que tem uma altitude média de 1.200 m e uma
queda de mais 1.000 m por ano. Essa região
já plantava café, e o café era desses que durava
30, 40 anos até 100 anos; trouxeram o café culti
vado em estufa, de São Paulo, em vez de aprovei
tarem o local e o melhorarem. Não precisava de
adubo ou coisa alguma, e essa região foi grilada
em três anos, totalmente grilada pelos cartórios.

Creioque a própria Constituição poderá através
de um reforço do poder de polícia do corregedor
dos Tribunais de Justiça dar a eles uma força
extraordinária para eliminar a grilagem que se
faz pelos cartórios; todo mundo sabe disso.

Quero dizerà Casa que o processo de migração
do Brasil não foi aquele que se deu em nenhum
pais desenvolvido. Não foi uma urbanização, foi
favelização, uma proletarização, uma degradação
e uma escala invulgar de violência.

O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - Esta
mos de acordo, Constituintes, Simplesmente su
geri eventuais soluções.

Tem a palavra o nobre Constituinte Jonas Pi
nheiro.

O SR. CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO 
Sr. Presidente e Srs. da ABRA, analisamos bas
tante durante esta reunião e é evidente quanto
à ABRA, nos seus principios, não temos nada
a contestar. Entretanto, em se tratando de assen
tamento de famíliasrurais, dos sem-terra, natural
mente esta Comissão terá que discutir profunda
mente o assunto uma vezque não é só pela desa
propriação da terra que assentamos as familias.
Temos visto muito conflitosocial em muitas áreas
do Pais, sobretudo meu Estado de Mato Grosso,
onde acho que temos trabalhado intensamente
em cima desse conflito.

Temos os assentamentos através de coloniza
ções, seja do Governo, através do (NCRA, através
do Governo do Estado, seja através das coopera
tivas, seja através de colonizadoras particulares.
Entendo que ao assentar família, com a justiça
social fazendo com que elavenha a produzirbene
ficios para a sociedade e para a sua família, con
cordo que isto é também um tipo de Reforma
Agrária,sem ser um tipo de desapropriação pura
e simples.

Esses assuntos vamos debater como vamos
debater também a vinculação da Reforma Agrária
com a PoliticaAgricola.

Gostaria de dizer ao Dr. Osvaldo Russo, que
não é pelo simples fato de desapropriação que
se fará essa Reforma Agrária, mas também atra
vés de outros tipos de assentamento. Queria uma
posição mais firme,se a ABRA também vaienten
der que este tipo de colonização, este tipo de
colonização de Reforma Agrária que temos que
fazer no Brasil se dará também de outra forma.
Obrigada.

O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - Con
cedo a palavra ao Dr. PlinioMartins.

O SR. PÚNIO MARTINS - Eu concederia a
palavra ao Dr, Russo, para esclarecer.

O SR. OSVALDO RUSSO - Eu disse que no
caso da Reforma Agrária é evidente que temos
que falar no instrumento da desapropriação. Não
se pode falar em Reforma Agrária sem falar na
desapropriação e da mesma forma não se pode
falar em consolidação dos projetos de assenti
mento, sem falar em PoliticaAgricola.

Essas políticas tanto agrárias como agr1colas
se completam. A questão de fundo - porque
estamos tratando aqui da Reforma Agrária- são
as origens que temos que colocar no documento,
este articulado quanto, a questão agrária, porque
essa é a questão central da proposta da campanha
nacional pela Reforma Agrária. Isso não invalida
os principios gerais da Politica Agrícola que de
vam ser introduzidos. Na questão do articulado
da Reforma Agrária,a questão que foi preservada
foi a da pequena propriedade e dos beneficiários
potenciais da Reforma Agrária, então, a pequena
propriedade foi entendida até três módulos que
são regionalizados. Isso não invalida as políticas
auxiliares ou complementares polítlca-agrícola,
porque os projetos de assentamento se conso
lidam através do financiamento e da assistência.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Saldanha
Derzi.

O SR. CONSTITUINTE SALDANHA DERZI _
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, não fora pela
palavra do nobre Constituinte Dr. PUnio Morais,
ao dizerque os que estavam acompanhando aqui
são técnicos da ABRA, eu não acreditaria. Porque
ouvi uma proposição que proferiria dizer que não
ouvi, que sugere que as propriedades acima de
60 módulos tenham perda sumária de sua pro
priedade. Isso é um absurdo de tal ordem, uma
subversão de tal ordem neste País, que eu prefiro
dizer que não ouvi, ou então diria que é de um
técnico do Gabinete de ar refrigerado e do asfalto,
que não conhece a realidade rural brasileira. É
natural que se procure encontrar um denomi
nador comum, e nós iremos encontrá-lo nesta
Comissão. Confio muito no nobre Relator, o Dr.
Oswaldo Lima Filho e na nossa habilidade em
encontrarmos um denominador comum, para
nós darmos ao Brasil a verdadeira orientação, pa
ra uma verdadeira Reforma Agrária. Acredito, e
nós iremos, tenho certeza absoluta que esta Co
missão irá encontrar este caminho, este denomi
nador comum, mas não com uma proposição
dessa da perda sumária de uma propriedade aci
ma de 60 módulos. Isto não é querer colaborar,
não é querer encontrar realmente um caminho
que venha dar uma reformulação fundiária neste
Pais, e uma verdadeira Reforma Agrária que dê
terras àqueles que dela verdadeiramente neces
sitam, e que são do ramo, são agricultores, e
criar novos centros de produção neste Pais em
que nós todos estamos de acordo.

Sou por uma reforma agrária que realmente
venha atender ao momento atual do Brasil e do
mundo! Nós temos que evoluir, mas não com
proposições dessas, que eu prefiro dizer que não
ouvi essa proposta aqui nesta Comissão.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra o Dr. PlínioMartins.

O SR. CONSTITUINTE PÚNIO MARTINS _
Antes de passar a palavra para o Dr. Fachin, eu
esclareceria o seguinte: quando a campanha na
cional de Reforma Agrária propõe um módulo,
a área máxima que estã sendo discutida é que
a intervenção será em meio por cento das proprie
dades que existem no Pais. Meio por cento das
propriedades do Pais detém cento e noventa e
quatfo milhões de hectares, e são dados do IN-

CRA, depois eu pediria para os Srs. conferirem
então.

Em segundo lugar eu daria o exemplo também,
para discussão posterior dos Srs., do que é uma
agricultura empresarial em São Paulo hoje, que
continua sendo o Estado mais desenvolvido do
Pais. Quer dizer, essa área em São Paulo seria
mais ou menos rrul hectares, seria quatrocentos
e poucos alqueires. Uma propriedade bem desen
volvida de quatrocentos alqueires em São Paulo,
com policultura, ela tem: contabilidade informa
tizada, ela tem de quarenta a cinqüenta famílias
permanentes trabalhando, fora as famílias even
tuais, ela tem por volta de dez tratores de esteira,
ela tem de quatro a seis caminhões, tem adminis
tração universitáriaespecializada, e eu poderia ci
tar em algumas regiões do Estado, de Ribeirão
Preto, de São José do Rio Preto algumas dessas
propriedades que estão dentro deste módulo.

Essa propriedade é altamente rentável,é capita
lista, ela é altamente capitalista, nunca seria atin
gida por uma proposta como esta. Então, eu acho
bem razoável. E terceiro ponto, também, para
contribuição da discussão dos Srs. é que a maioria
dos congressos de engenheiros agrônomos, que
são os técnicos em outra especialidade, o mês
passado teve um congresso em MatoGrosso, eles
propõem também essa limitação em tomo dessa
área. Pediria para o Dr, Fachin complementar o
problema da perda sumária.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ EDISON FACHlN
- Nobre Constituinte Rachid Saldanha Derzi, na
verdade, V. Ex' disse que ouviu e preferia não
ouvir, mas me parece que talvez tenha ouvido
mal, porque aqui está dito o que consta do art.
4° da proposta que está na posse dos Srs. o se
guinte texto:

"Ninguém poderá ser proprietário direta
ou indiretamente de imóvel rural, de área
continua ou descontinua superior a 60 mó
dulos regionais de exploração agrícola, fican
do o excedente, mesmo que corresponda
à sua obrigação social, sujeito à desapro
priação por interesse social, ou para fins de
reforma agrária."

Ou seja, sujeito à desapropriação mediante in
denização. É isso o que está dito aqui.

O SR. CONSTITUINTE RACHID SALDANHA
DERZI - "Da propriedade". Esse é o ponto que
estou discutindo; quanto a essa outra proposição
nós iremos discuti-la. Agora, perda sumária de
uma propriedade acima de 60 módulos!

O SR. CONSTITUINTE LUIZ EDISON FACHIN
- Houve um erro de audição?

O SR. CONSTITUINTE RACHID SALDANHA
DERZI - Não! Estã gravado.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ EDISON FACHIN
- Eu posso esclarecer. O § 3° do art. 1°ao dispor
de um imóvel rural com área superior a 60 módu
los regionais terá o seu dominio transferido por
sentença declaratória, quando permanecer total
mente inexplorado durante três anos, realmente
caracteriza a perda sumária. Aí. o ilustre Consti
tuinte Saldanha Derzitem razão, a perda sumária
está caracterizada na proposta.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ EDISON FACHlN
- Eu só me permitiria esclarecer que este insti
tuto aqui previsto no § 3° que iria ler em seguida,
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na verdade ele atinge imóveis também superiores
a 60 módulos de exploração agrícola, mas que
permaneçam por três anos absolutamente inex
plorado. Isto não é, a rigor, nenhuma novidade,
porque os Srs. devem lembrar-se que em dezem
bro de 1971 o Presidente da República, o então
General João Baptista Figueiredo, assinou uma
leique tomou o na6.969, que foi conhecida como
Lei do Usucapião Especial, e lá nas suas dispo
sições finais alterou alguns parágrafos do art. 589
do Código Civil, dispondo sobre os imóveis vagos,
e arrecadação dos imóveis vagos, não no sentido
da herança jacente dos imóveis arrecadados pelo
Estado" mas sim dos imóveis definitivamente
abandonados. Esse é um dispositivo até hoje ína
plicado. Como permanece inaplicado, Constituin
te Fernando Santana, há uma lei que já permite
ao Corregedor-Geral da Justiça mandar anular,
de ofício,as terras griladas.

O SR.CONSmUINTE FERNANDO SANTANA
- Terras em que os corregedores não vão lá.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ EDISON FACHIN
- Então, dispositivo há, mas ele está inaplicado.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra, pela ordem, o Constituinte Egreja.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ EGREJA- Nós
estamos presenciando discussões de alto nível,
que espero, e acho que todos nós aqui espera
mos, que levem ao caminho de um entendimento
ao final dos nossos trabalhos. Queria fazer uma
intervenção que não é bem uma pergunta aos
membros da ABRA que tão bem expuseram
aqui...

O SR'. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Mas
se V.Ex' quer fazer indagações aos nossos confe
rencistas peço que aguarde a sua inscrição. Ima
ginei que tivesse alguma questão de ordem a
levantar.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ EGREJA - Ah,
bom. Não; não seria questão de ordem. Então
aguardarei meu tempo.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra o Constituinte Vicente Bego.

O SR. CONSmUINTE VICENTE BOGO - Sr.
Presidente e Srs. Constituintes, realmente tenho
acompanhado até agora a discussão feita sobre
o tema polêmico sem dúvida; quero me congra
tular inicialmente com os companheiros repre
sentantes da ABRA, da Campanha Nacional de
Reforma Agrária pela propriedade como estão tra
tando o assunto nessa oportunidade. Creio que
os demais debatedores que se sucederão em ou
tras reuniões também deverão trazer mais contri
buições, talvez outros ângulos de vista que pos
sam contribuir ainda mais para o aprofundamen
to, e pera que nós possamos tomar decisões mais
compatíveis, necessárias, no atual momento polí
tico brasileiro.

Tenho notado que há uma preocupação de
alguns setores mais, que Iniciam falando de refor
ma agrária com o aumento da produção; outros
setores J1á têm se preocupado mais com a pulveri
zação da propriedade da terra. Eu penso que nem
uma nem outra seria o fundamento exato da refor
ma agrflria.

O fundamento está na pessoa humana, está
no trabalhador, está no cidadão que deve ter ga
rantido um processo de reforma agrária, conjun-

tamente com uma política agricola com as condi
ções mínimas e básicas de sobrevivência. E gosta
ria de levantar aqui uma questão para ouvir tam
bém os representantes da ABRA a respeito da
questão da justiça e da violência no campo. Já
se fez alguma breve referência a isto, e eu lembro
que existem registros de, pelo menos, 198 mortes
no ano passado em decorrência de conflitos pela
posse da terra no País. Ora, isso equivale a dizer
que, nem bem se termina um velório, começa
outro de trabalhadores. Eu me pergunto se a cada
36 horas fosse assassinado um industrial, um em
presário, um banqueiro, um militar,qual não seria
a reação, talvez, do setor da própria sociedade?
Quando ocorre com o trabalhador, por que às
vezes a Justiça não toma a devida providência
também?

Não fosse isso, têm ai os inúmeros escândalos:
da mandioca, os adubos papéis, os casos da CA
PEMI, das cadernetas de poupança, o Sulbrasi
leíro,e assim por diante, que também ainda estão
esperando para que se faça uma justiça em rela
ção a isso. Então, também, no que conceme à
reforma agrária, à desapropriação. Hoje desapro
pria-se e o proprietário vai à Justiça discutir o
mérito dessa desapropriação. Parece-me que
também se deveria fazeruma alteração nesse sen
tido, para que na Justiça se discutisse, talvez, o
valor da indenização, da desapropriação, mas não
o mérito exatamente pela colocação dessa ques
tão, com mais clareza de padrões.

Gostaria, então, de ouvir os nossos companhei
ros da ABRA sobre essa questão da justiça no
campo, sobre a questão da violência, ao mesmo
tempo em que aproveito a oportunidade para re
gistrar a satisfação que tenho de ver presentes
aqui inúmeros trabalhadores rurais acompanhan
do, com interesse, de perto, a nossa discussão
em torno dessa questão da terra.

Quero registrar também a presença já mani
festa do companheiro Constituinte Aldo Arantes,
do nosso companheiro Ezídio Pinheiro, Vice-Pre
sidente da CONTAG, do Sr. Francisco Urbano
de Araújo, Diretor, do Sr. Aluísio Cameiro, tam
bém Diretor, e do Sr. André Montalvão, Secretá
rio-Gerai da CONTAG, os quais também terão
a sua oportunidade de exposição aqui, nesta nos
sa Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE PÚNIO MARTINS 
Pediria ao Dr. Faqui para discorrer, principalmen
te, e chamando a atenção para o fato de que,
regimentalmente, apesar de enriquecer a discus
são, a justiça agrária será discutida em outra Co
missão.

O SR. LUIZ EDISON FACHIN - Na verdade
na introdução da proposta que estamos apresen~
tando há uma referência a essa questão da justiça
agrária. Eu me permitiria lembrar, inicialmente,
que o problema da justiça no campo, obviamente,
não se cinge à previsão constitucional da justiça
agrária: ele transcende, vai um pouco mais além
disso. O ilustre Constituinte apanha um ângulo
do problema, que é a questão pertinente a não-a
puração desses crimes.

Eu me recordo - e sou Conselheiro da OAB
do Estado do Paraná - de quando uma Comis
são da Ordem dos Advogados do Brasil esteve,
em 1975, em uma determinada cidade do interior
do Estado do Pará, onde há doze anos não se
fazia um júri. A cidade era Marabá, com 100 mil

habitantes, aduz o Constituinte Dionisio de Mon
teiro.

Efetivamente, esta situação de não apuração
dos delitos, esta situação de impunidade é que
também leva a essa violência, que ela tenha uma
bola de neve. Como minimizar isso? Eu não diria
nem acabar, porque o fim dessa violência pressu
põe medidas efetivamente enérgicas. A justiça
agrária poderá minimizar essa posição, essa situa
ção? As opiniões são divergentes. Particularmen
te, peço licença para dizer que acredito que a
justiça agrária, se for real, pode contribuir para
isso. Mas não pode ser uma justiça agrária capen
ga, uma justiça agrária de Capital, onde o juiz
fique sentado no gabinete da Capital e não vá
aonde existe o conflito.É preciso que se crie uma
justiça agrária com juízes cuja nomeação deverá
ser extremamente célere, rápida, e que irão aonde
existe o conflito, quem sabe até criando a figura
do juiz itinerante. Nesse sentido, a justiça agrária
poderá contribuir. Não acredito que a curto prazo
ela venha a atenuar esta realidade.

Quanto à questão da celeridade das desapro
priações, diria a V. Ex' que a proposta traz uma
inovação nesse sentido, que será obviamente dis
cutida pelos Srs. Constituintes, o que nos parece
algo de extrema importância e oportunidade.

-Hoje, o pouco, mas aínda significativo, que se
está conseguindo fazer em termos de desapro
priações muitas vezes tem barrado a um nível
do Poder Judiciário, exatamente porque a desa
propriação, hoje, tem um procedimento moroso,
tem um procedimento difícil. Como evitar isso?
Estamos propondo que a Constituição dê poderes
ao ato do Presidente da República, que declare
uma área prioritária para fins de interesse social,
ou seja, que haja uma autorização constitucional,
e que essa declaração tenha poderes de automati
camente dar à União a posse dessa área e no
Judiciário seja discutido o quantum da indeni
zação. Esta é uma proposição. Hoje isso não
acontece, já que a emissão de posse depende
de um despacho do JUIz que, efetivamente, muitas
vezes se prolonga por dias, meses e, às vezes,
até anos.

Temos esta proposta que está baseada na natu
reza dos atos discricionários que o DireitoAdmi
nistrativoautoriza que assim se postule, que assim
se faça a sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Oswaldo
Uma FIlho, Relator desta Comissão.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, Srs, Representantes
da ABRA:

Em primeiro lugar, quero agradecer a presteza
com que a ABRA atendeu ao convite :da nossa
Comissão, e desejo elogiar o admirável trabalho
que essa instituição vem prestando no estudo de
propostas e da conjuntura agrária nacional.

Quanto à proposta do texto constitucional apre
sentado pela ABRA, tenho uma vantagem sobre
alguns dos nossos colegas de Comissão, no sen
tido de que tendo comparecido a uma reunião
convocada por diversos movimentos que defen
dem a reforma agrária, como a ABRA, a CONTAG
e outras aqui no Congresso Nacional, tomei co
nhecimento da proposta que só hoje foi distri
buída aos Srs. Membros da Comissão.
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Quero, inicialmente, elogiar e hipotecar o meu
apoio pessoal- a Comissão terá claramente ou
tras opções - a alguns dispositivos da proposta.
Por exemplo: o art. l° ao criar a proposta do Prof.
Dalmo Dallari a respeito da obrigação social que,
como foi aqui bem exposto, é hoje um novo con
ceito de propriedade que está inclusive inscrito
na Constituição alemã que é uma das mais mo
dernas do Ocidente. Por outro lado vou citar, em
primeiro lugar, aqueles pontos com os quais con
cordo, para depois salientar aqueles de que dis
cordo.

Quero também elogiar o disposto no art 6°,
quanto à definição de diversos modos de proprie
dade, cooperativa, condomimal etc.; ao art. 7°,
quando limita, de forma acertada, a concessão
de terras públicas exclusivamente a brasileiros.
Este é um País estranho, em que 11 milhões
de brasileiros não têm um palmo de terra onde
morar, onde trabalhar, mas onde se concedeu
a um estrangeiro, como o Sr. Daniel Ludwig, 3
milhões de hectares, que já custaram ao Banco
do Brasil 160 rrulhões de dólares, quando ele re
solveu devolver a prebenda.

A disposição também do art. 8° que limita a
propriedade de pessoas físicas oujuridicas estran
geiras, é também digna de todo louvor. Os estran
geiros, inclusive firmas que vieram para o Brasil
fabricar automóveis, como a Volkswagen, hoje
dispõe de 150 mil hectares no País, onde os brasi
leiros não possuem terra em grande número.

No art. 10 fala-se numa forma de permuta, o
que é muito louvável. E finalmente no art. 17
estabece-se o Fundo Nacional de Reforma Agrá
ria. Se considerarmos que a luta pela reforma
agrária no Brasil data de José Bonifácio, à época
da Independência, de Rui Barbosa, e de Nabuco,
à época da Abohção, temos de convir que esse
fundo é uma necessidade.

Agora, começa a parte mais delicada, que é
a parte da minha discordância que, em alguns
casos, será uma discordância pessoal, noutros
será uma discordância que sinto latente no Con
gresso Nacional.

O texto do § 3' do art. 1°, ao instituir a perda
sumária, já foi aqui objeto de uma repulsa muito
veemente do Constituinte Saldanha Derzi, e me
parece também que é um pleito inaceitável no
Congresso Constituinte. Estou expondo alguns
pontos de vista pessoais meus que servirão para
formulação de um ponto de vista g~ral da Comis
são. Noutros casos apenas estou apontando algu
mas dificuldades que irão surgir. O ponto de Vista
da Comissões será o resultado do nosso trabalho
conjunto e da maíoría da Comissão. Creio que
essa resolução final contará inclusive com o apoio
de V. Ex' que tem sido esclarecido estudioso da
matéria. Há outro ponto que também me parece
de difícil aceitação, na proposta da ABRA e das
outras Comissões, porque nesta proposta não es
tão apenas as propostas da ABRA, mas mclusíve
propostas do movimento do sem-terra da Comis
são Pastoral da Terra e de outras organizações,
todas que se reuniram num texto único, o que
de resto é muito louvável. É a questão do custo
histórico da desapropriação. Considerando-se
que o Brasil já teve quatro moedas nos últimos
trinta anos o estabelecimento desse custo histó
rico se torna quase impraticável. Há outro dispo
sitivo, finalmente, que me parece pouco prudente
é o previsto no art. 5°, quando se estabelece a

suspensão de todas as ações de despejos e de
reintegração de posse. Isto pelo seguinte: o obje
tivo da ABRA, e desses movimentos trabalhado
res, é conhecido por aqueles que compareceram
à reunião, que assistiram os debates, é de se evitar
o que tem acontecido frqüentemente, é o Gover
no, ao estabelecer um estudo, declarar uma área
prioritária para a reforma agrária, e ao mesmo
tempo o proprietário mgressar com o despejo.
Mas isto não está caracterizado no artigo, e ado
tá-lo como está no meu entender, serviria menos
à causa da reforma agrária e mais à causa dos
adversários da reforma agrária porque poderia
se estabelecer conflito agrário de proporções mui
to maiores do que aqueles existentes.

Finalmente, quero salientar que não concordo
com algumas observações feitas por vários Srs.
Constituintes de modelos estrangeiros. O nobre
Constituinte Fernando Santana já salientou aqui,
muito bem, que nós não podemos ter o modelo
americano que hoje é de grande concentração
e mecanização e de capital intensivo como mo
delo adaptável ao Brasil, quando nós sabemos
que nos últimos 20 anos 30 milhões de pessoas
foram expulsas do campo para as cidades. Agora,
foram, para sermos exatos, 32 milhões, isto nos
foi comumcado aqui na Comissão de Reforma
Agrária pelo Professor Martini, da Organização
Mundial do Trabalho. Quer dizer, isto decorre do
atual modelo e propriedade territorial do Brasil.
Eu compreendo, por exemplo, que o nobre Cons
tituinte Galassi, de Minas Gerais, de uma área
de pequenas propriedades produtivas se preo
cupe com o conceito de propriedades produtivas,
mas o quadro real do Brasil é este que está aqui,
na proposta da ABRA. Este é que nós devemos
ter diante dos olhos, são 27 propriedades que
começam da MATEL- Marcha agrícola e pecuá
ria de Itautuba - no Pará, com trezentos e noventa
e oito rml hectares e que vão subindo para 405
mil,423, 432 e Adão Medeiros Paes no Amazonas,
para Jorge Volney Atalar, com 436 mil hectares
em São Paulo, que vão até 4 milhões 140 mil
767 hectares, da MANASA - Maderelra Nacional
no Amazonas, no Município de Cauras e Guara
puava. Essa é a realidade brasileira, que não é
da pequena propriedade nem da média proprie
dade. Oxalá meu Deus, nós não estaríamos com
uma Comissão de Reforma Agrária divididos por
opiniões tão diversas e conflitantes se a realidade
brasileira fosse outra.

É preciso dizer, como já foi dito, os Estados
Umdos fez a sua Reforma Agrária há 120 anos
com a Lei do Homested, posteriormente, em que
se deu 63 acres a cada colono que emigrou para
o Oeste ao tempo do Governo Lmcoln, evidente
mente, que a posterior com o crescimento da
civilização industrial, com a existência de empre
gos na área industrIal do País, essa mão-de-obra
foi atraída. Não é o que ocorre no Brasil. Nós
estamos correndo o risco de tornar a democracia
e a própria sociedade brasileira inviável. Inviável,
porque a massa de trabalhadores rurais, amon
toados em torno das grandes cidades em um
círculo de miséria, de fome, em barracos de lona,
em barracos de palha, de papel estão convertendo
a sociedade brasileira, as cidades brasileira numa
região onde não é viável a existência.

Há cinco anos eu me dirigia à casa de um
dirigente de uma grande multinacional do Rio

de Janeiro, convidado para um jantar, e ao chegar
na Barra da Tijuca, na rua onde ele residia, encon
trei dois vigias e uma corrente de ferro na porta,
e fui chamado para me identificar para que da
casa se dissesse se eu podia ingressar.

Nós estamos voltando a Idade Média, em que
os Srs. saiam dos seus castelos com a guarda.
Esta é a situação real, a violência, o número de
mortes nas cidades, em toda a parte. É o caos!
O Secretário de Segurança não tem mãos a me
dir, os Estados não têm recursos. Tudo isto é
o resultado de que? De uma injustiça social pro
funda que mantem 40 rmlhões de brasileiros na
miséria e mantém I 1 mIlhões de trabalhadores
como bóias-frias, vagando em cima da terra.

No Paraná, por exemplo, que foi neste País um
modelo de organização rural que nós devemos
aos ingleses, uma das poucas atividades estran
geiras no Brasil louvada, a Companhia de Estrada
de Ferro do Paraná que pertenceu ao Príncipe
de Gales, dividiu toda área da Estrada de Ferro
em seis pequenas propriedades rurais. Tudo isto
desapareceu nos últimos comícios onde eu com
pareci, havia multidóes de bóias-frias no Paraná,
que segundo me informam hoje já somam a 800
mil bóias-frias vagando de uma cidade para outra,
em cima de caminhões, morrendo pejas estradas.
Eu como cristão, como democrata, não posso
compreender que o País possa aceitar a continui
dade desse sistema. Não podemos dizer que tudo
está bem porque o Brasil produz 60 milhões de
grãos. Mas a que custo social? Se estes 60 milhões
de grãos representam a miséria, a fome, a desgra
ça de 11 milhões de brasileiros era melhor que
o Brasil não produzisse tanto, mas tivesse em
cada casa, comida para o trabalhador.

. Estas, Sr. Presidente, são as minhas observa
ções que eu transmito à ABRA. Perdoem-me os
meus companheiros, não posso falar sobre esta
questão, vem-me uma certa exaltação, porque
- e aqui vai uma resposta ao meu nobre colega,
Constituinte VirgílIo Galassi, de Minas Gerais 
a questão da terra produtiva é uma questão que
me preocupa há 40 anos. Nas primeiras discus
sões com que ingressamos com a matéria, por
exemplo, em Pernambuco, em todo o Nordeste,
temos usinas de açúcar altamente produtivas 
eu não quero falar dos demais Estados que estão
na mesma situação -, mas em Pernambuco eu
conheço os dados, existem 30 usinas de açúcar,
algumas com produção de 2 milhões de sacos
de açúcar e uma produção equivalente de álcool,
a situação dos trabalhadores nessa área é de mi
séria total e absoluta. Nos últimos levantamentos
feitos, o índice de mortalidade infantil é o maior
da América do Sul. Há fome por toda parte, as
crianças nunca conheceram leite e o Govemador
Miguel Arraes está lutando, como está o Gover
nador de Alagoas, para obter que esses proprie
tános destinem uma área das suas propriedades
para a produção de subsistência Porque, por mais
estranho que pareça, o regime dos velhos enge
nhos do Nordeste, era muito mais humano do
que o regime da modernização capitalista de hoje,
porque há 50 anos todo morador de engenho
tinha um sítio para cultivar mandioca, tubérculos,
para criar aves, para criar suínos, para se alimen
tar. Isso desapareceu e eles hoje são boíás-frías,
morando em verdadeiras senzalas na porta das
cidades.
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O SR. CONSmUINTE PÚNIO MARTINS MO
RAIS - Creio que ele interpretou o desejo divino
sobre o reino de Deus.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Passa
rei ao Dr. Faquim para esclarecer esse ponto,
só relembrando que é um colega dos Srs. o presi
dente da ABRA, o Deputado Constituinte Plínio
Arruda Sampaio. Então, os Srs. terão S. Ex' à
mão, para cobrar-lhe uma série de aspectos que
não foram aqui adequadamente esclarecidos.

O SR. DR. LUIZ EDISON FACHIN - Para ser
breve, dos três aspectos que o Deputado Oswaldo
Lima Filho, Constituinte e Relator desta Subco
missão levanta, o primeiro deles já foi aqui abor
dado e o segundo diz respeito ao problema do
custo histórico que aproveito para acoplá-lo à
questão da indenização. Parece-me, o que está
sendo posto aqui na proposta da ABRA, pelo no
bre Constituinte tem absoluta congruência. Talvez
haja algum problema de redação que nós, efetiva
mente, estamos dispostos a aprimorar, não há
dúvida nenhuma. O que se quer dizer exatamente
com o custo histórico é claro que o sentido é
até contábil e até financeiro, dessa expressão
"custo histórico" permitindo que dele se extraia
a atualização devida. O custo histórico não signi
fica o custo do passado, mas sim o custo de
uma determinada época a valores de hoje; quer
dizer, é isto o que está embutido. Agora o que
se indeniza através desse custo histórico? Eviden
temente o que se indeniza é o custo histórico
da aquisição mais os investimentos realizados pe
los proprietários. Deduzido o quê? Deduzido, aí,
sim, nos propomos a instituição da cobrança de
contribuição de melhoria, porque efetivamente a
contribuição de melhoria que o Poder Público
fez arrecadando dos contribuintes todo o País efe
tivamente não pode beneficiar "X" ou ''Y''. Quer
dizer, na proporção do tamanho de sua proprie
dade efetivamente ele arcará também no momen
to da indenização - que propomos - em que
haja uma dedução do valor pertinente à cobran,?a
da contribuição de melhoria. E esta a equaçao,
em rápidas palavras, que aqui se propõe.

Quanto à suspensão de despejo, vamos admitir
que efetivamente trata-se de um problema polê
mico, mas é preciso que fique claro que está
sendo proposto, para que vejamos se isso é factí
velou não. Temos a preocupação de que a pro
posta se coloque em niveis factíveis e não pode
mos desconhecer que a Constituição há de ser
rente à realidade do País. E que é esta propalada
suspensão de despejo? Permito-me, em primeiro
lugar, ler o artigo para desfazer as dúvidas, ou
eventualmente complicar um pouco mais. Está
dito aqui o seguinte: "Durante a execução da re
forma agrária ficam suspensas as ações de despe
jo, de reintegração de posse, contra arrendatários,
posseiros, parceiros e outros trabalhadores rurais
que mantenham relação de produção, com o titu
lar do domínio da gleba. Então são dois aspectos
sobre os quais chamaria a atenção: o primeiro
que é durante o processo de reforma agrária; se
gundo, que se dá a suspensão com quem mante
nha a relação de produção. Este artigo não está
estimulando qualquer procedimento de atentado
ao direito de propriedade.

O que podemos dizer é que isso, talvez, irá
depender muito mais dos Srs. e de quem detém
o poder político da Nação, do que propriamente

O SR. CONSmUlNTE V1RGíuo GALASSI 
Não. A legislaçfltré progressiva, é -progressísta,
mas o problema é da terra. A terra concentra
poder e concentra riqueza.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte PercivalMu
niz.

O SR. CONSTITUINTE PERCNAL MUNIZ 
Eu quero saber se esta primeira audiência nesta
subcomissão irá tratar da política agrária, da ques
tão fundiária, aproveitando ao máximo essas en
trevistas que nós ouvimos. Então, presidente, a
preocupação básica é a seguinte: hoje a ABRA,
nesta primeira reunião, inclusive, seus represen
tantes colocaram que a especialidade e a proposta
principal da ABRA é questão agrária, e nós tive
mos aqui, quase a metade dos debates sobre
a questão da política agrícola. Como nós vamos
ter oportunidade de ouvir outras entidades que
tratarão basicamente da política agrícola, aprovei
taremos a entidade que virá, especialista, e virá
trazer propostas da questão agrária, qtle aprofun
daremos na discussão agrária e deixa essa ques
tão da política agrícola para ser discutida, na hora
em que vier uma entidade vinculada com a ques
tão agrícola; para não perdermos tempo, porque
já senti isso.

Sobre a questão agrária eu quero c1iscutir o
seguinte: a terra é uma dádiva da natureza ou
de Deus para quem assim pensa e não é uma
produção humana, isto é, não é um produto gera
do pelo homem. Por conseguinte, essa indeni
zação proposta pela ABRA, da terra nua, que não
teve o trabalho humano, não gerou o produto,
está no produto inicial dado pela natureza ou por
Deus, será que não deveria se inverter isso éII?
Ao invés de se indenizar o proprietário pela terra
nua, que ficou com a terra o tempo todo, grandes
extensões, sem beneficiar, sem contribuir com
a população, com o Pais, com a sociedade, n~o
deveria punir-se ao invés dele receber, ele devena
pagar ao Estado pelo tempo em que ficou com
a propriedade da terra, sem contribuir para o de
senvolvimento do País?

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Rosa Prata.

O SR. CONSmUINTE ROSA PRATA - São
duas colocações que eu me permitiria fazer, com
o sentido de dar alguma contribuição para o bali
zamento das nossas discussões.

Quando falamos aqui, desde o principio, das
necessidades de compabbilizarmos a ação da re
forma agrária com a ação da política agrícola,
nós não fizemos nenhum apelo à ABRA, a qual
reconhecemos tem uma grande contribuição a
dar a.este processo sob pena, talvez, de nós não
contarmos com esta contribuição, por isso é que
fizemos aquele apelo da convergência.

Gostaríamos que a ABRA levasse isso para den
tro da sua diretoria e discutisse essa idéia lá. Quan
to à outra colocação que o nosso colega Percival
Muniz fez, acho que ela teria também uma outra
modalidade de colocação que seria a de nós, va
mos dizer, substituirmos o nosso sistema atual,
que não permite evidentemente colocações dessa
natureza que o nobre Constituinte acaboude fazer.
Admito até com sentido patriótico e de boa fé.
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O SR. CONsmUINTE VIRGíLIO GALASSI 
É a exceção. Nós temos que corrigir a exceção.
Gostaria que o Dr. Oswaldo fosse comigo Dami
nha fazenda para ver o tratamento que tem o
trabalhador rural, inclusive terei imenso prazer em
levá-lo lá,

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Sei
que será muito justo, muito equárume.

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GALASSI 
Sem luxo, mas com respeito.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima FIlho)-Mas
para mim será um problema fundiário, um proble
ma de Legislação Trabalhista Rural.

o SR. CONSmUINTE BENEDICTOMONTEI
RO - Permite V.Ex' um aparte?

O SR.RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - Com
prazer.

O SR. CONSmUINTE BENEDICTOMONTEI
RO - Foi constatado já que o Nordeste apesar
da situação terrível em que ele se encontra, é
a região do País onde existe menos invasão. Não
é pela falta de vontade de invadir, é porque lá
os trabalhadores, os sem-terras são tão miseráveis
que eles não têm nem forças para invadir. Lá
não tem invasão porque eles não têm forças.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Veja
V.Ex", nessa região estão se sucedendo os crimes
de morte. Os presidentes de sindicatos, os advo
gados de sindicatos estão sendo assassinados,
no Nordeste, com uma freqüência aterradora. A
Presidente do Sindicato de Campina Grande foi
assassinada há bem pouco tempo.

Há dois meses, o advogado Evandro Caval
cante, meu companheiro de campanha, advoga
do de 12 sindicatos rurais no Município de Suru
bim e acijacências foi assassinado ao sair de sua
casa, para a missa num dia de domingo; quando
saía de sua casa com a mulher e os filhos para
a missa, foi assassinado por pistoleiros pagos.
Essa é a situação do Nordeste.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Peço
ao nosso relator que conclua, porque nós temos
ainda 5 minutos apenas para terminar esta reu
nião.

O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - Con
cluirei, Sr. Presidente, agora não desejaria ser in
delicado com o nobre Constituinte Galassi, cujo
nome citei ai.

O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - Home
nageado.

O SR. CONSTITUINTE VlRGíuo GALASSI 
Eu tenho a Impressão de que nós continuamos
estabelecendo uma figura do Brasil como uma
exceção. Eu concordo plenamente que temos ex
ceções aqui que têm que ser corrigidas, mas não
é a regra brasileira. Eu es!ou me referindo, Dr.
Oswaldo, à regra brasileira. E o homem que labuta
12, 15 horas por dia, não só o proprietário como
o trabalhador também, que não podem ser amea;
çados com a demagogia da reforma agrária. E
a propriedade produtiva.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima FIlho) - E
como V. Ex' considera uma propriedade de 20
mil hectares toda ela plantada de cana,onde existe
este nível de miséria? É produtiva?
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de uma estimativa da gleba. ,'.\as, evidentemente,
se retomarmos a idéia do estatuto da terra, vamos
lembrar que esse Estatuto previa um prazo de
vigência do Fundo Nacional de reforma agrária
para 20 anos, é um prazo efetivamente longo!
O atual plano de Reforma Agrária foi feito - se
as metas estivessem sendo cumpridas - até
1989 para atingir um número significativo de be
neficiários. Então a estimativa que se faz está na
direta proporcionalidade da gerência do poder
político da Nação.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Sr.
Constituintes, Membros desta Subcomissão, já
chegamos ao final de nosso tempo, entretanto,
vou prorrogar esta sessão, de oficio, com a apro
vação do plenário, por alguns minutos, para que
possamos ouvir os dois últimos Constituintes Sr.
José Mendonça e Sr. José Egreja.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Mendonça.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA
Sr. Presidente e Srs. Membros desta Subcomis
são, venho do Brasil Central, da região do Cerrado.
Sou produtor rural, empresário rural e tendo no
meu currículo a glória de ser o pioneiro do uso
do cerrado mineiro, para a produção de grãos
em alta escala inclusive, grãos de subsistência.
O primeiro projeto que realizei em 1973 no Cerra
do, onde não havia viva alma, não tinha água,
era uma chapada. Deu-me uma experiência bem
farta esse processo e naquela época era Secre
tário de Agricultura, do meu Estado, o Constituinte
Alysson Paulinelli, em ] 973. Foi num programa
especial chamado PESAC, que a Secretaria com
o Banco do Desenvolvimento criou, para apro
veitar uma experiência nova das universidades.
Assim, trago uma experiência de vida, de transfor
mação de uma área improdutiva, em área produ
tiva, de um latifúndio inaproveitável, em um lati
fúndio de resposta social, porque teve sentido so
cial, teve ocupação e teve produção de alimentos.

Hoje, escutei do Constituinte Aldo Arantes que,
ipsis verbls, objeto da reforma agrária é a extin
ção do latifúndio; não falou se produtivo ou impro
dutivo. Preliminarmente, a ABRAque tem como
presidente um pensador da CNBB,que é o Consti
tuinte Plínio Arruda, não sei se é proprietário, se
é produtor, se tem experiência no campo rural,
como eu, deveria estabelecer estes critérios: quais
os objetivos que esse movimento deseja ter para
a reforma agrária? Aonde vamos chegar com essa
reforma? Primeiro: divisão de terra? É um trata
mento. Segundo: é assentamento de pesso no
meio rural? Outro tratamento: depende de quem
vai ser assentado, se quer isso ou não quer. Tem
muita gente que defende a reforma agrária e que
não vai para o campo de jeito nenhum. Já desafiei
na campanha da reforma agrária, nesta Casa, ofe
recendo gratuitamente 33 mil hectares de cerrado
de areia na Bahia, para quem quisesse ir para
lá, ninguém foi, eu os devolvi para o Estado. Ter
ceiro objetivo: se é para a produção de alimentos,
para abastecer esta Nação e exportá-los para pa
gar a nossa divida? Quarto: se é para a ocupação
do solo ocioso do Brasil? Então é questão de
critérios, nõ sei argumentar com quem vem con
versar comigo se não sei que conceitos ele tem,
por que senão vamos falar coisas contrárias, con
traditórias, quando talvez tenhamos os mesmos
objetivos que é o de chegar juntos à paz social.

Colocado isto, gostaria de saber se a ABRA
tem seus conceitos definidos para a reforma agrá
ria que pretende e quais são eles. Li aqui, mas
como marinheiro de primeira viagem, não tenha,
talvez, compreendido o sentido. Segunda coloca
ção: é pretensiosamente querer delimitar a capa
cidade do ser humano, eu dizer que uma fábrica
de automóvel só poderão produzir 100 autos por
mês, quando tem capacidade para produzir mil
por dia, é uma pretensão tola de minha parte,
se eu assim quiser, e dizer que a minha capaci
dade de produção vai ser delimitada, por quem
não tem experiência alguma. É uma outra igno
mínia para quem talento e que gosta de colocá-lo
a serviço do bem comum. Outra colocação que
eu faria é como que a ABRAveria a reforma agrá
ria, por exemplo, ali em São Francisco, na Bahia,
em que temos uma área de 70 mil hectares sem
uma gota d'dágua e nem no subsolo que é muito
profundo - colocar poço artesiano ali seria até
ridículo. - Essas pequenas colocações que faço
aqui, qual é a optica que ABRA tem para esses
problemas?

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) -Antes
de conceder a palavra ao Dr. Plínio para as respos
tas, quero comunicar aos membros desta subco
missão - e o faço agora, porque já alguns come
çam a se retirar - que o Dr. Antônio Ernesto
de Salvo, Presidente da FAEMG, Federação de
Agricultura do Estado de Minas Gerais, confirmou
sua presença para hoje às ] 7:00 h Assim, convido
a todos os Srs. membros da Subcomissão para
a próxima sessão às 17:00 h.

Concedo a palavra ao Dr. Plínio Morais.

O SR. CONSTITUINTEPÚNIO MARTINS - Diria
o seguinte: alguns princípios básicos a ABRAtem
bem claros, como deve ser a reforma agrária;
a intervenção no latifúndio é o primeiro deles,
quer dizer, intervenção no latinfúndio em termos
de redistribuição de riqueza, de renda, através da
redistribuição de terra, o que foi feito à sua ma
neira, em todos os lugares do mundo, este é um
dos princípios.

Este princípio tem uma consequência: propi
ciar a conquista da cidadania por parte do vasto
segmento de trabalhadores rurais, pequenos pro
prietários, que não têm hoje nem cidadania políti
ca, social, econômica; terceiro lugar - é uma
questão de ordem pessoal, mas é bom escla
recer...

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA
Por gentileza, não tem cidadania por que não tem
terra?

O SR. CONSTITUINTE PÚNIO MARTINS 
Aterra propiciará - a entidade crê, e isso aconte
ceu, inclusive, em outros lugares do mundo, 
a conquista. É importante frisar para V. Ex" 
é um aspecto pessoal - que me sinto muito
à vontade em ouvir certos aspectos que colocam,
porque também sou agricultor. Assim, quando
v.Ex"fala em política agrícola, em juros etc, apesar
de ser eu economista, ser ligado à universidade
e discutir sobre isso, também sou agricultor, então
também sei das dificuldades. Quando se fala em
descapitalização não estou falando como teórico,
conheço esse assunto pessoalmente, então, é
uma convicção pessoal como Diretor da ABRA,
nós temos outros Diretores e Conselheiros que
são e não são proprietários. Isto é para esclarecer

alguns aspectos que nós temos de conhecimento
pessoal.

Mas isso e mero esclarecimento pessoal, alea
tório. Eu diria o seguinte: intervenção em latifún
dio, é um princípio da ABRA de distribuição de
renda, com todas as medidas que visem redis
tribuir a riqueza gerada no setor produtivo. Redis
tribuir renda, dar condições de trabalho, preservar
as condições naturais, preservar os povos indige
nas - aqui fiquei na expectativa de que alguns
dos Constituintes levantassem o problema dos
povos indígenas que estão intimamente imbri
cados na questão agrária. Assim, existem esses
princípios básicos que a ABRAtem tranqüilamen
te. Como disse, no inicio, ela é constituída de
um corpo de estudiosos, técnicos de trabalha
dores rurais, alguns agricultores maiores ou me
nores. Isso tem pontos que são básicos, outros
são discutíveis. A intervenção no latifúndio é pa
cíhca.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA
Essa colocação que eu fiz, gostaria de ter uma
resposta. Qual é o ponto de vista da ABRA, do
Brasil Central. Nós temos áreas extensíssimas,
sem água, sem modus vivendi, então eu gostaria
da coisa prática, pragmática.

O SR. CONSmUINTE PÚNIO MARTINS 
Pessoalmente, pediria ao Sr. que levasse este as
sunto para discuti-lo dentro da ABRA, porque o
Sr. falou inclusive do além São Francisco, na Ba
hia, que é uma área muito delimitada. Eu não
me sentiria à vontade de opinar sobre esses as
pectos, quer dizer, como eu disse, não só a Refor
ma Agrária, como nós também não temos todas
as respostas, mas me comprometo a mandar para
a Subcomissão, oportunamente, o posiciona
mento.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte José Egreja.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ EGREJA - Sr.
Presidente, eu prometo aos companheiros que
serei breve, apenas para um alerta. Nós estamos
aqui vendo e ouvindo discussões que evidente
mente são produtivas, são de alto nível, nos leva
rão a algum entendimento, ao final dos nossos
trabalhos. Mas dentro dessa dualidade dos assun
tos principais, reforma agrária, política agrícola,
fica apenas subentendido um assunto que acho
muito importante, e apenas para que isso aflore
é que tomo a palavra no momento; é a posição
dos pequenos agricultores existentes hoje neste
País, que nós sabemos que há milhões neste País,
e para os quais aquela infra-estrutura se propõe,
para aqueles que serão beneficiados pela reforma
agrária. Não existe ainda dentro do Estado de
São Paulo em que temos bairros inteiros de pe
quenas propriedades, sítios, chácaras ocupadas
por homens que há dezenas de anos lá labutam,
com a sua família, que não têm ainda sua escola,
não têm a sua luz, não têm a sua estrada, a sua
ponte, beneficios esses que por certo serão propi
ciados com os recursos que serão alocados para
a reforma agrária. Esse alerta, eu sei que está
inserido num contexto geral de uma política agrí
cola, mas como são alocações de recursos que
irão para a reforma agrária, acho que é de toda
a justiça esse alerta aqui, neste debate de hoje.
Muito obrigado aos Srs.
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o SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAULINELLI
-Sr. Presidente, apenas para um esclarecimento,
acho que todos terão interesse sobre a pergunta
objetiva que farei à Mesa: tanto no caso da ABRA,
quanto de outros que aqui virão provavelmente
nós vamos ficar com uma dificuldade. Quero me
confessar que muitos conceitos emitido pela
ABRA eu os acolho, e acho que nós precisamos
realmente tentar transmiti-los à Constituinte. To
dos, evidentemente tenho dúvida sobre ele, mais
que isso nós viemos fazer aqui, mas espero que
a isenção do nosso Relator nos ajude a chegar
a um meio comum mais rápido.

Estou vendo que a proposta que ela fez ínclc
sive o arrazoado de todos os artigos que ela colo
cou provavelmente serão muito extensos dentro
do texto constitucional. Pergunto se há uma sínte
se disso para nos ajudar, porque será para nós
frustrante nessa Comissão, se nós elaborarmos
um grande texto constitucional e depois na Co
missão ele ser cortado, e na sistematização nova
mente cortado, e no final, na redação final ainda
cortes maiores. Pergunto se a ABRA tem alguma
síntese disso, a respeito do que ela julga impres
cindívelencaíxer-se dentro do texto constitucional
simplificado ou sintético, vamos chamar assim,
eu acho que isto é bom para todos.

O SR.PRESIDENTE(Edison Lobão) -AABRA
já tem esse material; não é a ABRA. É a Campanha
Nacional da Reforma Agrária quem tem esse do
cumento, inclusiveo que podemos enviar foi feito
de uma forma acessível também ao Plenário, com
a participação popular que quis também ter aces
so a isto. E também encaminharemos a esta Sub
comissão as contribuições do jurista Eros Graos,
um especialista na parte constitucional, que nos
envrou umas observações e oportunamente nós
retribuiremos.

O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - Quero
agradecer ao Dr. PlinioMartins, Dr. Oswaldo Rus
so, Dr. Luiz Edson Fachin, a valiosa contribuição
que trouxeram a esta Comissão. E agradecer tam
bém aos eminentes Constituintes, membros desta
Comissão, a todos quase por igual, e agradecer
mais ainda à Constituinte Irma Passoni que foi
quem mais se submeteu ao Regimento da nossa
Comissão.

Muito obrigado. Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 12:50 h)

ATADA4' REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dezessete
horas e dez minutos, em sala do Anexo 11 do Sena
do Federal, reuniu-se a Subcomissão da Política
Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, sob
a Presidência do Senhor Constitumte Edison Lo
bão, com a presença dos seguintes Constituintes:
Irma Passoni, Benedicto Monteiro,VictorFontana,
Fernando Santana, Jonas Pinheiro, Virgílio Ga
lassi, Vicente Bogo, Alysson PaulineUi, Mauro Bor
ges, Rachid Saldanha Derzi, Santinho Furtado,
Valter Pereira, Ivo Mainardi, Aldo Arantes, Assis
Canuto, Lael Varella, Osvaldo Lima FIlho, José
Egreja, Jorge Vianna, Rosa Prata, Cardoso Alves,
PercivalMuniz, Osvaldo Almeida, IvoVanderlinde,
Jayme Paliarin,José Mendonça de MoraiS, Antero
de Barros, Ruy Nedel e Mauro Campos. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declarou

íniciados os trabalhos, solicitando dada como lida
a Ata da Reunião anterior, que foi aprovada A
seguir deu-se o início do Expediente, com o Presi
dente convidando o conferencista, Dr. Antonio
Ernesto de Salvo, Presidente da Federação da
Agriculturado Estado de MinasGerais, para tomar
lugar à Mesa e fazer sua exposição. Levantando
Questão de Ordem, o Constituinte Alysson Pauli
nelli pediu que se fizesse a cópia taquigráfica da
palestra do convidado para a revisão do orador,
no que concordou o Presidente. Usando o tempo
regimental, o expositor encerrou suas palavras
e iniciaram-se os debates, interpelando o orador
os seguintes Senhores Constituintes: Victor Fon
tana, Fernando Santana, Virgílio Galassi, Irma Pas
soni, Osvaldo Lima Filho, Vicente Bogo, Bene
dicto Monteiro,Jonas Pinheiro, IvoMainardi,Aldo
Arantes, Cardoso Alves,Assis Canuto, LaelVarella,
José Mendonça de Morais,Santinho Furtado, Ivo
Vanderlinde, Rosa Prata e Percival Muniz. Ao final
dos debates, o Relator, Constituinte Osvaldo Lima
Filho enalteceu e agradeceu o conferencista e
teceu considerações a respeito dos debates. Às
dezessete horas e quarenta minutos o Senhor Pre
sidente, Constituinte Edison Lobão, verbalmente
passou a Presidência ao Primeiro -Vlce-Presíden
te, Constituinte Rachid Saldanha Derzi,que a exer
ceu até as dezenove horas, quando retomou à
Mesa o Constituinte Edison Lobão. O inteiro teor
dos trabalhos da reunião será publicado, após
a tradução das notas taquigráficas e o competente
registro datilográfico,no Diárioda Assembléia Na
cional Constituinte. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente deu por encerrados os traba
lhos às 20:12 horas, convocando os Senhores
Constituintes para a próxima reunião a ser reali
zada no dia 23 de abril, às 9:00 horas, para ouvir
novos convidados, representantes dos seguintes
órgãos: EMBRATER - Empresa Brasileira de As
sistência Técnica e Extensão Rural;EMBRAPA
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e
INCRA -Instituto Nacional de Colonização e Re
forma Agrária. E, para constar, eu, Mauro Lopes
de Sá, Secretário, lavreia presente Ata que, depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. - Constituinte Edison Lobão, Presi
dente.

ANEXO À ATA DA QUARTA REUNIÃO
(ORDINÁRIA) DA SUBCOMISSÃO DA POLÍ
TICA AGRíCOLA E FUNDIÁRIA E DA RE
FORMA AGRÁRIA, REALIZADA EM 22 DE
ABRILDE 1987,ÀS 17:10 HORAS, ÍNTEGRA
DOAPANHAMENTO TAQ{jJGRAFICO, COM
PUBUCAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZA
DA PELOSENHOR PRESIDENTEDA SUB
COMlss4O, CONSTITUINTE EDISON LO
BÃO.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Srs.
Membros desta Subcomissão, esta sessão foi
convocada para que possamos ouvir o Dr. Antô
nio Ernesto de Salvo, Presidente da Federação
da Agricultura do Estado de Minas Gerais.

Como nosso convidado, o Dr. Antônio Emesto
terá 20 minutos para fazer sua exposição, após
a qual começaremos um debate, em que cada
Membro terá três minutos para arguição.

Concedo a palavra ao Dr. Antônio Ernesto de
Salvo.

O SR. ANTÔNIOERNESTO DE SALVO - Sr.
Presidente, Srs. Membros da Mesa, Srs. Consti
tuintes, minhas Senhoras, meus Senhores:

Queria que, em primeiro lugar, se consignasse
o profundo agradecimento de minha Entidade,
e em meu nome pessoal, pela honra de poder
prestar algum tipo de esclarecimento a V. Ex's
e que eventualmente possa vir a ser de utilidade
na nobre missão em que estão compelidos.

. Gostaria de começar minhas palavras com um
preito de agradecimento e reconhecimento ao
homem rural brasileiro - proprietário ou empre
gado-, que, ao longo dos séculos, dilatou nossas
fronteiras, criou este País física e moralmente. Es
ses homens, a princípio na caça de riquezas mine
rais, depois verdadeiros centauros das imensidões
e, por fim, enraizadores do processo na agricul
tura, em realidade deram ao nosso País a forma
que hoje tem, e neste momento histórico eu gos
taria de consignar (fora do microfone).

Que Brasil é este? Qual é a nossa Nação hoje?
É a maior nação tropical do Mundo. Embora de
nossa formação européia, comparamo-nos com
outras civilizaçõesalém do paralelo 21. Em reali
dade, quando se circunda o Globo na área equato
rial, não se encontra país nenhum que produza
65 milhões de toneladas de grãos, que tenha o
terceiro rebanho do mundo, que produza 12 bi
lhões de litros de leite por ano, 30 milhões de
sacas de café, que tenha uma belissima suino
cultura, uma avicultura equivalente às mais adian
tadas do Mundo, um notável programa de energia
líquida, através da cultura da cana-de-açúcar e
que, mais do que isso, principalmente isso, gerou
uma tecnologia tropical que não se pode conse
guir no Mundo, a nenhum preço e em nenhuma
moeda, porque foi criada por nós ao longo dos
anos e possibilitou esses índices.

Darei quatro exemplos muito modestos: culti
vamos soja hoje no Planalto Central brasileiro e
criamos essa soja porque ela não é típica dessas
regiões; estamos criando um trigo que, talvez da
qui a alguns anos, nos possibilite a independência
do mercado externo; e mais belo do que tudo,
trouxemos da África o capim, essa palavra tão
feia,que se julga nascido ao acaso nas montanhas
de nosso País, e que, em realidade, foi trazido
por pioneiros antepassados de nós todos que aqui
estamos do Continente africano. Todas as gramí
neas que possuímos e, mais do que isso, foram
à Ásia, nos primórdios de nosso século, e trouxe
ram o gado que hoje significa 80% do nosso
rebanho.

Sei que é um País de contraste, sei que aqui
conviveum primeiro mundo, quase sempre urba
no, e um terceiro mundo, e, talvez mais do que
isso, um mundo de miseráveis que constituem
uma chaga social deste País e que nós, e tenho
certeza de que V. Ex"s estarão imbuídos dessa
vontade, haveremos de extipar, com toda certeza,
em primeiro lugar dando a esses homens alimen
to abundante e barato.

O que a sociedade urbana espera de nós? So
mos 70% na cidade e 30% nos campos. Ousaria
dizerque a sociedade urbana quer algumas coisas
que podemos fazer e outras que com a ajuda
de Deus vamos tentar. A sociedade quer que pro
duzamos alimentos, fibras e combustíveis líquidos
a preços compatíveis com o baixo nível de renda
da maior parte de nossa população; quer que
sejamos um mercado consumidor cativo da in-
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dústría nacional. Todos sabem que não nos é
permitida a importação de insumo industrial com
similar nacional e pagamos freqüentemente por
esses insumos bem mais do que custam nos mer
cados externos, nos quais temos que concorrer
depois com nosso produto agrícola, cujos insu
mos são bem mais caros.

Ousaria dizer que se pretende que o meio rural
seja uma reserva de mão-de-obra para o meio
urbano. Quando há "boom" de progresso, as po
pulações migram e são recebidas com satisfação,
embora se constituam em cinturões de miséria,
e, quando os problemas urbanos complicam a
economicidade desse setor, pretende-se, como
se faz com o lixo, voltar com esses homens para
a terra, escondemos da sociedade sob o manto
da miséria, e temos que preservar a nossa natu
reza - a ecologia é uma palavra de moda -,
temos que fazer tudo isso sem comprometer as
gerações futuras. Normalmente temos que pre
servar a natureza no Pantanal mato-grossense e
na Selva Amazônica, e raramente se vê essa preo
cupação à beira das megalópoles de asfalto. Te
mos que financiar nosso desenvolvimento com
as exportações agrícolas, elas têm um superávit
de 7] % entre o que importam e o que exportam,
e é atrás dessa agricultura exportadora, tão critica
da, que talvez se financiem as máquinas e os
equipamentos que possibilitam o emprego urba
no.

Finalmente, precisamos ocupar nosso espaço
territorial. Temos um espaço imenso e um vazio
de homens. Essa é uma presa tentadora e me
parece prudente que haja brasileiros, quantos
mais melhor, em todos os espaços de nossa terra.

Diria que o campo precisa de algumas condi
ções, para cumprir a sua missão, e a primeira
delas é a paridade da cidadania. Não podemos
ter dois brasileiros neste País: o brasileiro urbano
e o rural. Esse homem do campo - invoco o
testemunho dos que os conhecem bem, acredito
que V. Ex' seja um deles - vivem em condições
altamente deficientes de saúde, de moradia, de
educação, de legislação trabalhista, previdenciá
ria, de transporte e de lazer e, sem dúvida nenhu
ma, a paridade econômica. Não se pode continuar
com o processo perverso de transferência de ren
da, porque essa agricultura que financiou o Brasil
industrial não mais pode financiá-lo e não pode
mos produzir, qualquer que seja o tamanho da
empresa, a preços inferiores ao custo. E lembro
bem, se a empresa for familiar, esse problema
ficará ocultado sob o fato de que o pequeno pro
prietário em economia familiar não tem salário
e, quando é sub-remunerado, pelo baixo e aviltado
preço do seu produto, que, em realidade, carac
teriza a transferência de renda para o meio urbano,
esse homem está perdendo a sua paridade e não
tem a cidadania que tem o homem urbano, embo
ra, evidentemente, não haja também, no meio
urbano, o nível de decência de vida que se espera.

A agricultura - me perdoem se falo é óbvio,
mas é hora de soltar o coração e dar um depoi
mento sincero para os Srs. - é um segmento
especial da economia, queiram ou não os econo
mistas, queiram ou não os Ministros da Fazenda,
os Ministros da área econômica. O agricultor que
planta uma semente no chão é como alguém
que salta de pára-quedas de um avião, ele não
tem retorno. Se as regras mudam e dizem a ele
que o seu pára-quedas está furado, ele se esbor
racha no chão; ele não tem a habilidade e a mobili-

dade de outros segmentos SOCIais e econômicos.
Quando investe numa lavoura de café ou num
curral, ele não pode mudar. E há pelo menos
três tipos de agricultores que os Srs deveriam
considerar como fundamentalmente diferentes
necessitando de atenções especiais, cada um no
seu nível, que se constituem nas grandes empre
sas agrícolas - no que chamo de fazendeiros
profissionais e aqueles que têm atividade rural
familiar.

Entendo, meus Senhores, temos de aprimorar
a nossa estrutura fundiária, fazer a nossa reforma
agrária, e digo que temos de fazê-lacom a compe
tência capaz de, não tentando tudo de uma só
vez, se conseguir menos do que o sem esperança
pretende. E ao invés de trazermos algum tipo
de lenitivopara um problema sério, por uma von
tade desmesurada de sairmos do atraso que nos
atazana e nos agrilhoa, nós cheguemos a algum
tipo de proposta que, ao invés de atender a an
seios mínimos, traga mais desalento e mais de
samparo. Já temos dois milhões e quinhentos
mil minifundiários neste País, mais ou quase tan
tos quanto os proprietários rurais da Austrália,
dos Estados Unidos e da Argentina somados. Es
se homem, esse minifundiário - e esta é uma
tese que eu gostaria que os Srs. se debruçassem
nas suas reflexões - me parece que precisa pri
meiramente de um tratamento social adequado.
Ninguém com dez hectares de terra pode produzir
leite. Não há preço de leite que a sociedade urbana
pudesse pagar que recompense e remunere esse
trabalho. Pode talvez produzir algum tipo de pro
duto agrícola de alto preço unitário, que lhe dê
alguma margem de lucro e decência de vida. É
preciso conceituar o pequeno proprietário como
não beneficiário das medidas que normalmente
se dizem tomadas por setor agrícola. Elas não
chegam até ele, e se a ele chegassem certamente
não seriam soluções.

Eu lembro, sou um homem de região de terra
pobre, na minha região choveu este ano sete
centos milímetros e se perderam todas as lavou
ras sobre o norte de Minas; eu lembro que o
problema do tamanho da propriedade não pode
ser ideológico. No deserto do Saara não sei o
tamanho de um latifúndio. O 'tamanho da proprie
dade tem que ser caracterizado pela economi
cidade da sua exploração, capaz de fazer com
que o seu prooríetáríoviva lá com díqnídade.

Pediria aos Senhores que se debruçassem tam
bém sobre os itens que considero relevantes na
solução desse problema fundiário, especifica
mente da tributação da terra, da severa penali
zação da propriedade ociosa e especulatíva. Ouso
entrar nesse campo, pedindo aos Senhores, que
não se conceituem como propriedade ociosa
aquela onde o proprietário rural, que produz leite,
por exemplo, que hoje vale, apesar do recente
aumento concedido, de 50% do que valia há dez
anos, para que esse homem que, produzindo pou
co leite na sua fazenda, sofre de dificuldades terrí
veis, ainda perca a sua terra, porque teria que
dobrar o seu prejuízo para nela poder permanecer
e atender aos índices aí existentes ou eventual
mente a serem criados.

Pediria uma atenção especial à habilitação do
pretendente - de médico, de fazendeiro e do
louco todos temos um pouco. É um belo aforis
mo, mas não é verdade. Agricultura hoje é profis
sional, é de competência; qualquer que seja o

tamanho, é preciso saber da propriedade, é pre
ciso conhecer o adubo correto e a profundidade
do plantio, porque o prejuízo, se não feitas essas
coisas, virá com toda certeza.

Eu pediria aos Senhores, em síntese, para ter
minar, que atentassem para o homem rural, que
não é mais nem menos do que nenhum outro
segmento da sociedade brasileira, também não
fosse discriminado em relação a nenhum outro
homem da sociedade brasileira, em nenhum dos
seus legítimos direitos. E pediria mais, que os
Senhores atentassem para a profundidade e a
gravidade do tema da reforma agrária, porque
ela só será implementada com correção neste
País no bojo de uma política agrícola correta, onde
o uso da terra seja qualquer, que o tamanho da
propriedade venha a ser econômico para quem
nela viver.

Depois destas viagens que a vida de represen
tante de classe nos fez fazer - sou um homem
do campo e sempre viviem fazenda, quando dur
mo nos hotéis de cidade que pouco conheço
e à noite o sono me custa a chegar -, penso
naqueles homens que são meus amigos e com
panheiros lá do meu interior, e sobre cujas vidas
tomamos as decisões nessas reuniões, e que os
senhores aqui vão tomar com muito mais gravi
dade, de cujas vidas, repito, dependem, de cujas
decisões dos senhores dependem a vida desses
homens; peço, ao encerrar as minhas palavras
nesta primeira etapa, que Deus os abençoe e os
ilumine. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Victor Fon
tana.

O SR CONSTITUINTEALYSSONPAULINELLI
- Sr. Presidente, para encaminhar assunto que
julgo de importãncia.

O SR. PRESIDENTE (Edisão Lobão) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTEALYSSONPAULINELLI
- Sr. Presidente, hoje cedo comentamos casual
mente que o Dr.Antônio Ernesto, embora o Presi
dente tivesse o cuidado de mandar o ofício em
tempo hábil, não havia recebido a comunicação
até ontem à noite, pelo menos até 23:30h tenho
certeza. Conheço bem o Dr.Antônio Ernesto com
relação ao critério dos trabalhos que faz, e S. S'
deve ter tido dificuldades para alinhavar o horário
que o Presidente conseguiu com ele falar.

A minha sugestão: pelo fato de o nosso Relator
não ter podido estar presente desde o início da
sessão, que esta parte gravada seja encaminhada
ao Dr. Antônio Ernesto, que - tenho certeza 
poderia fazer a correção que julgue necessária,
e acrescente alguma informação a mais, e a nós
devolva, para que não só tenhamos, como suge
rido aqui desde o início, todos os trabalhos apre
sentados por escrito, como, ao mesmo tempo,
o nosso Relator tenha oportunidade de conhecer
o pronunciamento do Dr. Antônio Ernesto desde
o início.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - A su
gestão de V. Ex" será atendida.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Victor
Fontana.

O SR. CONSTITUINTEVICTOR FONTANA
Srs e Srs,Constituintes, cumprimento o Dr, Antô
nio Ernesto, que comparece à nossa Subcomis-
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são para nos trazer a sua palavra serena de minei
ro, serena na apreciação global desse grande pro
blema que enfrentamos, que vamos ter de enfren
tar, de todos aqui desta Subcomissão resolvermos
o grande problema nacional que é a reforma agrá
ria.

Todos aqui, sem dúvida nenhuma, queremos
a reforma agrária e todos sabemos que nunca
eliminaremos a miséria absoluta enquanto cada
homem, cada criatura não tiver a sua terra urbana
ou rural. No campo rural, sabem todos, todos
nós sabemos, só é agricultor aquele que real
mente tem o espírito de sacerdote - já disse
João XXiIII -, porque ele enfrenta as forças da
natureza, o que em outras atividades não ocorre.

Venho de um Estado onde - acredito - há
a melhor estrutura agrária do Brasil. A minha terra
é a terra da nossa companheira valorosa Irma
Passoni. Somos da mesma cidade, da mesma
região. O meu Estado tem 216 mil propriedades
rurais e mais de 85% tem menos de 50 hectares.
De sorte que é um Estado que tem realmente
uma estrutura fundiária das melhores deste País.
Ocorre, entretanto, precisamos considerar que é
preciso aumentar na pequena propriedade a den
sidade ec:onômica. Lá, temos alguns exemplos
de distribuição de terra com 12 hectares, 15 hec
tares para os sem-terra, e esses homens, rece
bendo a terra, não conseguem sobreviver. Falta
densidade econômica. O agricultor com 10, 12
ou 15 hectares, ou até 20 hectares, não consegue
sobreviver plantando milho e plantando feijão. Só
sobrevive se tiver uma densidade econômica alta.
Entendo, e me disse outro dia o Presidente da
Federação dos Trabalhadores Rurais do meu Es
tado, neste ano, 20 mil agricultores, com proprie
dades entre 8 a 20 hectares, vão abandonar a
atividade, porque não têm rentabilidade, não con
seguem sobreviver. Falo de Santa Catarina.Imagi
nem os companheiros e as companheiras como
nte denso em termos de ocupação!

Faço uma pergunta ao nosso conferencista.
Temos de fazer a reforma agrária, precisamos
encontrar as formas, temos que nos entender
aqui, já foi dito hoje de manhã. Pergunto: e os
recursos Jinanceiros? Este é o grande problema
da reforma agrária, no meu modo de entender
Onde estilo os recursos?

Terra, há Podemos dar terra, podemos distri
buir terra. E para assentar, para ele passar a traba
lhar, para ele aumentar sua densidade econômica,
para que ele consiga sobreviver? Se tanta gente
abandona a terra, está abandonando a terra, indo
para as cidades, vamos colocar outros sem-terra
naquela mesma propriedade, se aqueles não es
tão ganhémdo dinheiro? É necessário ganhar di
nheiro.

A minha pergunta para o nosso conferencista
é a seguinte: Do seu ângulo de visão, como ho
mem estudioso, de onde tiraremos recursos para
o assentamento?

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Com
a palavra o Dr. Antônio Ernesto.

O SR. ANTÔNIO ERNESTO DE SALVO
Gostaria de possuir a varinha-de-condão' para não
só tirar o dinheiro para esses inúmeros assenta
mentos como para corrigir outros grandes flage
los que temos neste País. Sabemos que, se a
questão fosse somente e tão-somente terra, um
País com oito e tantos milhões de quilômetros

quadrados, estaria relativamente fácil de resolver.
Eu retorno a V. Ex", não dizendo de onde tirar
o dinheiro, mas dizendo que já há dois e meio
milhões de pessoas com terra neste País, em pe
quenas propriedades, que estão a migrar veloz
mente para as cidades, quando dessas pessoas
as cidades precisam. Se começarmos a assentar
algumas, certamente muito menos do que estas,
criaremos um verdadeiro carrossel neste País. Os
recursos, parece-me que uma das formas corre
tas a serem estudadas seria a modificação dos
critérios de tributação da terra. Certamente não
teríamos tudo de que precisamos, mas, de algu
ma forma, teríamos mais do que temos.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Faço
um apelo a todos os nossos companheiros no
sentido de que fiquemos adstritos ao nosso tempo
de 3 minutos, sem o que não chegaremos ao
final do nosso trabalho com todos tendo oportu
nidade de fazer;suas indagações ao nosso convi
dado de hoje. E o apelo que faço.

Tem a palavra o eminente Constituinte Fernan
do Santana.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- O Dr. Antônio Emesto de Salvo fez uma exposi
ção, colocando naturalmente os interesses da
agricultura em termos, a nosso ver, razoáveis. Na
da de exigências descabidas. Também não se
colocou contra o processo de reforma.

Simplesmente digo ao nobre Expositor que é
preferível, na estrutura brasileira de hoje, se man
tenha, mesmo sem maiores assistências, o ho
mem no seu habitat, do que forçar a transferência
dele para as grandes cidades, porque o Brasil
está correndo o risco de se desestabilizar. Eviden
temente, seríamos e deveríamos ser um grande
País agrícola. Poderemos ser muito mais do que
somos hoje. S. S' falou que, às vezes, os preços
são inferiores aos custos. Concordamos. Em ver
dade, sabemos que na NITROFÉRTIL todos os
seus produtos são repassados às grandes empre
sas e elas vendem por 10 vezes mais do que
os recebem. Seria,o caso de as própnas empresas,
como a NITROFERTILe outras que têm elemen
tos destinados a insumos para a agricultura, faze
rem sua própria distribuição. Ocorre, na verdade,
que os nossos produtos caem sempre no mer
cado internacional, o que eles chama de commo
dities, e poderíamos dizer comodidade, porque
eles compram tão barato que a coisa passa a
ser uma comodidade. Por exemplo, os preços
que o Governo pode oferecer, em função dos
preços internacionais que temos de volta, não
dão realmente. Isso aí é o processo da chamada
relação de troca desfavorável Sabe-se que o açú
car já custou até 1 mil e 600 dólares a tonelada
e já chegou a 160 dólares. O cacau baixou misera
velmente até o ano passado. A soja, idem. No
entanto, os preços das multinacionais que aqui
distribuem ou vendem os insumos necessários
à agricultura, os preços dessas multinacionais so
bem como foguetes, os nossos descem como
flecha. N. está a grande disparidade. Evidente
mente, há coisas que são consumidas no mer
cado interno - mandioca, milho, feijão. Esses
produtos que são absorvidos pela própria popu
lação brasileira devem ter, a nosso ver, um paga
mento que não só responda aos seus custos co
mo também tenha uma vantagem substancial de
lucro, para permitir a sobrevivência normal do
produtor, seja ele médio ou pequeno.

De sorte que tenho apenas uma pergunta a
fazer a S. S'. que pediu, aliás, um tratamento espe
cial para três tipos de agricultores: um deles e
a empresa rural; o segundo, aquele que faz anví
dade com sua própria famflía, e o terceiro não
consegui captar.

O SR. ANTÔNIO ERNESTO DE SALVO- O
fazendeiro profissional.

o SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- Sim, aquele que tem meios, mas não é classifi
cado como empresa rural.

O SR. ANTÔNIO ERNESTO DE SALVO- Eu
diria que este é o homem que, tendo a vocação
da terra, dela vive em economia mais do que
familiar e profissionalmente. Seria um médio pro
prietário, aquele que, em realidade, para mim,
sintetiza o proprietário rural brasileiro.

O SR CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- MUito obrigado pelo esclarecimento.

Por outro lado, pergunto: sendo uma agricul
tura irrigada, V.S' não concorda que 10 hectares,
em algumas áreas, são suficientes para uma boa
produção? V. S' também não concorda que na
sua área - em que caem 700 milímetros, que
é muito mais do que cai em alguns países, como
Israel, por exemplo, que; tem uma .precípitaçâo
pluviométrica muito inferior a 700 milímetros, e
se fala que lá há uma agncultura altamente desen
volvida -, V.S' não concorda também que deve
ser um programa intensivo de governo a retenção,
ao máximo possível, em todas as bacias hidrográ
ficas do País, para que essas águas possam servir
na hora necessária, na hora em que a chuva não
tem regularidade, para a garantia da lavoura?

O SR.ANTÔNIO ERNESTO DE SALVO-Mui
to obrigado, Constituinte Fernando Santana, pela
oportunidade que me dá de exercitar alguma coi
sa pequena do meu conhecimento de agrônomo,
com 32 anos de vida em fazenda.

A sua pergunta tem resposta altamente positiva,
Com 10 hectares de terra Irrigados, de boa qua

lidade, feita a calagem, a proteção em nível contra
a erosão, a cobertura de matéria vegetal até onde
for possível para melhorar as codições do solo,
todas, enfim, aquelas operações que caracterizam
uma propriedade rural administrada, em qualquer
tamanho que seja, administrada corretamente,
têm plena condição de produzir altas tonelagens
de alimentos e conseguir a densidade de econo
mia a que se referiu anteriormente.

Eu me pergunto e transfiro aos senhores tam
bém a pergunta: a irrigação existe nos países onde
falta, definitiva e totalmente, a água, porque é,
de todas as operações agrícolas, talvez a mais
cara de todas; ela exige preparo de solo adequado,
recalques de água e grandes avanços tcnológicos
na área de engenharia para ser bem processada.
Seria maravilhoso tivéssemos os milhões de hec
tares que a Índia, em 5.000 anos, conseguiu fazer
nos seus desertos ou semidesertos. Seria alta
mente conveniente tivéssemos também os mi
lhões de hectares do México seco, onde se criou
uma agncultura bastante desenvolvida. Seria uma
bênção e uma redenção, porque aí multiplica
ríamos o pão da terra. Os 100 hectares de que
talvez precisássemos para ter uma família em con
dições modestas, em 10 hectares teríamos uma
família de classe média baixa bastante razoável.



68 Sexta-feira 8 DIÁRIODA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONsmUINTE (Suplemento) Maio de 1987

Pergunto, Deputado, é se temos dinheiro para
fazer essa irrigação.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- Respondo a V. Ex' que durante 5 anos de
seca no Nordeste gastou-se, na época, alguns
trilhões de cruzeiros. Bastante dinheiro! Entretan
to, dou a V. S' alguns exemplos do que vi. Che
gando a essa cidade à beira do São Francisco,
que hoje tem uma ponte, contei uns trezentos
homens com uma enxada de meia libra e peguei
na de três e meia, tirando capim nas gretas dos
paralelos, o que era até conveniente, para evitar
poeira; assisti, nas estradas, a centenas de ho
mens pegando pás de terra para tapar buraco
Se o Governo tivesse, desde a época em que
começamos a luta contra o problema das secas
no Nordeste, tivesse investido recursos num pla
nejamento regular de retenção das águas, posso
afirmar a V. S' que tudo que se tem gasto no
Nordeste é aquilo que se chama Sonrisal - não
serve de coisa alguma, porque nos últimos 5 anos,
se tivéssemos tido um planejamento, todos esses
recursos que são alocados para atender à emer
gência seriam aplicados nesse planejamento e
o homem não receberia, como recebeu, a metade
do salário mínimo, que na época era de Cr$
300,00. Creio, então, que há recursos. É preciso
acabar com a indústria da seca.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Tem a palavra o nobre Constituinte Virgílio
Galassi

O SR. CONSTITUINTE VIRGÍUO GALASSI 
Dr. Antônio Emesto, qual a sua opinião a respeito
do que representa a tranqüilidade para o trabalho
para aqueles atuais proprietários de terra que se
sentem ameaçados por uma reforma agrária co
locada na opinião pública simplesmente no sen
tido de dar terra a quem não tem terra e, evidente
mente, tomar essa terra de quem tem a terra.
Esta é a primeira questão.

Segunda, um assunto que não tem sido abor
dado e considero da maior importância - a con
servação do solo. Usar o solo é muito fácil, e
conservá-lo com a preocupação de perpetuá-lo
para as gerações futuras também é muito impor
tante. Terceira: o que podemos fazer no sentido
de estimular o bom emprego no campo? É nor
mal que a pessoa, para ser dona de terra, tenha
vocação para a terra. Há aqueles que não têm
a vocação para a terra, mas têm a vocação para
o campo; é dono de terra, mas tem vocação para
viver no campo. Esses precisam realmente de
um bom emprego, para poder manter um nível
de vida digno.

São estas três perguntas que deixo para o Presi
dente Antônio Ernesto Salvo.

O SR. ANTÔNIO ERNESTO SALVO- Consti
tuinte Virgílio Galassi, a respeito da primeira per
gunta, da tranqiJiJidade do homem perante ques
tões como desapropriação, é, no meu entendi
mento, decorrente da falta de confiança da ma
neira em que o processo se instala. No momento
em que um indivíduo se vê obrigado a comprovar
determinados índices de produção e produtivi
dade, independente das condições reais de polí
tica agrícola, de preço, de comercialização, etc.,
e tem essa verdadeira espada de Dâmocles sus
pensa sobre ele, esse homem, se pensar em fazer
uma calagem no seu cafezal, o que pode aumen
tar essa produção em até 30%, mas que deman-

dará alguns anos, talvez 5 ou 6, para ter a remune
ração suficiente para pagar o investimento feito,
acredito que esse homem não invista, provavel
mente e certamente invista menos do que poderia
investir se o processo lhe desse tranquiJidade.

A segunda questão - conservação do solo 
é uma das mais lamentáveis lacunas da politica
agrícola brasileira. Faço um pedido aos que sa
bem mais do que eu de agricultura: me mostrem
nos últimos 5 anos, para não nos alongarmos
muito, uma só linha em qualquer programa de
agricultura de qualquer setor que se dignasse,
pelo menos num parágrafo, a tratar da conser
vação do solo, que, antes de ser da nossa geração,
é também das gerações futuras.

E lamentável que isto ocorra num País como
o nosso. E a consequência tem sido grave e certa
mente tende a se tornar ainda mais grave, porque,
na medida em que se apertam os recursos dispo
níveis ao proprietáno rural que hoje detém alguma
parcela de terra, certamente ele os usará para
os assuntos imediatos e tenderá a esquecer que
tem filhos e netos.

Quanto à terceira pergunta - o que podería
mos fazer ou o que representaria isso ao estimulo,
ao emprego no campo, para retornarem, na me
dida do possível, essas famílias que o êxodo trouxe
para as grande cidades.

É uma pergunta complexa, que exige toda uma
filosofia de agricultura para chegarmos lá. Não
sei para onde nos dirigiremos, mas alguma coisa
posso responder a V. EX em termos compara
tivos, e tenho um trabalho comigo, é uma tese,
cujo título é "Condicionantes à Modernização do
Pequeno Agricultor", do Dr. Sebastião Teixeira
Gomes, que pesquisou o problema de emprego
e da pequena propriedade na Zona da Mata minei
ra. E um professor de Economia da Universidade
Federal de Viçosa. Num belíssimo trabalho, ele
chega à conclusão de que um homem, um pe
queno proprietário daquela região, se usar o seu
tempo para plantar - vou citar a cultura de que
me lembro agora, mas o raciocínio é válido para
arroz, feijão e milho, com números pequenos,
pequena diferença -, se usar o seu dia de traba
lho para plantar arroz para si próprio, ele gasta
52 dias na remuneração normal da região. Porém,
se ele se empregar, ao invés de gastar esses dias,
ele recebe o equivalente a sessenta e poucos dias
de remuneração. Em outras palavras, essa ques
tão do trabalho rural está intimamente ligado ao
problema do uso e da lucratividade da exploração
da terra. E frequente que quem tenha terra ao
explorá-Ia receba menos do que se se empregar.

O SR. CONSTITUINTE V1RGÍUO GALASSI 
Quer dizer que, no conceito de V.S', é impossível
realizar uma reforma agrária sem uma política
agrícola.

O SR. ANTÔNIO ERNESTO DE SALVO
Acho que isso é tão claro como um céu de maio
aqui, em Brasilia. A menos que se queira, de certa
forma, dar a alguém algum tipo de esperança
que, ao não se concretizar, em seguida o trans
forme num individuo certamente com menos es
perança do que tinha antes.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Com a palavra a nobre Constituinte Irma Pas
soni.

A SRA.CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Re
lembro algumas colocações que V. S' fez. V. S'
falou que não querem devolver o povo miserável,
lixohoje, da cidade para o campo. Essa colocação
é muito séria. V. S' disse que os Senhores não
aceitam mais ser mercado cativo da indústria na
cionaL

Então, a pergunta que faço: o que V.S' pensa
dos sem-terra, dos acampados? Por que o ho
mem não deixa a terra?

Eu queria relacionar-me com a colocação que
V. S' fez de dois milhões e 500 mil proprietários
pequenos, que, se não forem tomadas algumas
medidas, serão os próximos que vão fazer o êxodo
para a cidade e serão tirados da terra. Concordo.

Será que devemos dar as mesmas condições
do pequeno ao médio, dos grandes latifúndios
e o mesmo tratamento à política agrícola? V. S'
diz também que o mundo dos miseráveis havere
mos de extirpar. Primeiro, por que esses chega
ram a ser miseráveis? Como V. S' extirparia essa
miséria?

Os grandes agricultores - aqueles que conse
guiram avançar - conseguiram por mérito pró
prio, foram sustentados por grandes investimen
tos ou não? Devo dizer claramente que não con
cordo que falte dinheiro. Dinheiro há. O que eu
acho? E só perguntar a quem tem os grandes
escritórios na Avenida Paulista, em São Paulo,
que geralmente não são paulistas, mas são muito
deles - desculpem aqui dizer claro - nordes
tinos, que receberam os incentivos da SUDENE,
em vez de aplicarem na terra, transferiram para
sua alta indústria tecnológica. É bom pesquisar.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Só
lembro que há casos realmente clamorosos e so
mos os primeiros a reclamar no Nordeste uma
investigação profunda, e temos denunciado es
cândalos repetidos no FINOR. Há, inclusive, parla
mentares envolvidos nesse escândalo. Saliento
também que a maioria dessas empresas que se
beneficiaram do FINOR são empresas do Sul do
País, em sua grande maioria de São Paulo.

A SRA. CONSmUINTE IRMA PASSONI - É
que o grande capital descentralizado não tem re
gião, não é do Sul ou do Norte. É o capital grande
centralizado na mão de pessoas, e não porque
é nordestino, porque é sulista. Só dei alguns
exemplos, porque estivemos na região da seca
e vimos onde era aplicado o dinheiro de incentivo
à questão das secas e dos miseráveis.

Gostaria de entender também a colocação do
Dr. Antônio Ernesto no sentido se deveria haver
ou não um limite de propriedade. Peço à Asses
soria passe às mãos de S. S' o quadro que nos
foi entregue hoje.

O que pensa V.S' da grande concentração da
sociedade, inclusive sem exploração e sem utiliza
ção? Deve ser limitada ou não?

O SR. ANTÔNIO ERNESTO DE SALVO- Em
primeiro lugar, peço desculpas se me fIZ inter
pretar mal, chamando alguém de lixo.

A SRA CONSTITUINTE IRMA PASSONI- En
tendi. Não foi pejorativo.

O SR.ANTÔNIO ERNESTO DE SALVO- Não
é a minha formação e acho que o tratamento
como lixo é que deve ser impedido, sob pena
de nossa própria vergonha.
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A SRA.CONSTITUINTE IRMA PASSONI- In
felizmente aconteceu isso.

O SR.ANTÓNIOERNESTO DE SALVO-Per
feito. Vou tentar, e se por acaso falhar V. Ex' me
corrija em alguma pergunta que eu salte.

Se o homem rural migra parece-me e descul
pem arriscar minha posição com esta que como
- acho que é uma consequência do próprio mo
delo de desenvolvimento brasileiro. As meninas
da minha fazenda, as mocinhas, usam minis-saias
e a novela da Globo as orientam na moda no
outro dia. Se alguém disser que os expulsamos,
é possível, existe. Lerei um pequeníssimotrecho
aqui do trabalho da Fundação João Pinheiro, ór
gão oficial de pesquisa dos mais conceituados
do Estado de Minas Gerais, o qual se chama MI
gração e Emprego nos Centros Intermediá
rios. Permito-me saltar alguns pedaços, mas vou
ao essencial. Trata-se do comportamento migra
tório. Dizem os estudiosos deste assunto neste
trabalho:

"Que o confronto do comportamento mi
gratório parece permitir a conclusão de que
em termos de evasão rural a modernização
é bem menos preocupante, enquanto o fator
determinante do volume de êxodo rural do
que a estagnação. Ao contrário do que suge
re a Literatura a respeito, sintetizada no mar
co teórico. Em realidade, o dinamismo en
,gendrado pela moderanização, ampliando o
nivel de emprego parece exercer um efeito
positivo no sentido de reduzir a expulsão rural
real."

Quanto à extirpação dos miseráveis SI"Consti
tuinte, gostaria de saber como fazê-lo. Não sei.
Mas sei o começo de tudo: trabalho, trabalho ár
duo, trabalhos da sociedade brasileira, como um
todo e sem divisões que pesem mais nos ombros
de alguns, sem milagres de ideologia, porque foi
assim que conheci gente que de pobre passou
a médio e passou a rico - talvez não seja possível
para todos. Mas não sei outra palavra para come
çar isso que não seja trabalho. E certamente com
plementações legais, legitimas, à cerca de meca
nismos de contenção de acúmulo de riqueza e
que possibilitem algum nível de transferência de
renda, mas que, por outro lado, não sejam tão
audaciosos que, ao tentar salvar o doente. o ma
tem.

V. Ex' me pergunta como os grandes proprie
tários teriam conseguido as suas propriedades?
Eu diria que da mesma forma que qualquer pes
soa que é grande em qualquer setor. A SI" não
perguntou isto?

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI 
Não. Perguntei como é que os grandes agricul
tores conseguem fazer grandes investimentos
agricolas e a produção agricola? Se fizeram com
Incentivos ou não? Se foi com recursospróprios
ou com financiamentos?

O SR.ANTÓNIOERNESTO DE SALVO - Vou
tentar responder, porque é uma pergunta de dificil
resposta. Eu diria que dispunha ser de crédito
adequado, com taxas compativeis com a agricul
tura, subsidiados até, e relembro aqui agora que
o Japão, Estados Unidos e Comunidade Econô
mica Européia gastaram no ano passado alguma
coisa da ordem de 100 bilhões de dólares para
subsidiar a sua agricultura. Depois nos exporta-

ram esses produtos sob a forma do mais desla
vado dumplng que existe no Mundo, a preços
vis, para matm""tlimbéma nossa agricultura e tal
vez, quem sabe, mais tarde, nos transformar em
mercados cativos deles, porque aí me permitam
algum tipo de saída da pergunta formulada, e
de vezem quando eu me pergunto: por que nesse
problema da dívida externa não se exige que esses
países que nos cobram com tanta avidez não des
truam os seus mecanismos protetores à sua agri
cultura. Na realidade, não têm nenhuma capaci
dade de competir com a nossa agricultura, por
mais atrasada que ela seja; e nos permitam, atra
vés da venda de nossos excedentes agrícolas que
seriam gerados numa política agricola correta,
pagar com dignidade essa dívida. Eu ia dizer que,
na realidade, não sei como deve ser paga. Mas
já saiu e fica assim mesmo. Eu me perdi aqui
na pergunta de V.Ex'

A SRA.CONSTITUINTE IRMA PASSONI- Se
deveriam ser feitos os mesmos incentivos para
todos.

o SR. ANTÓNIOERNESTO DE'SALVO-Já
percebi. Não fujo à tentativa de ser autêntico nas
coisas que penso. O nosso pequeno agricultor
é de tal forma despreperado que infelizmente na
sua maioria - e precisamos corrigir isso urgente
mente, através de uma melhoria do cenário, do
serviço de aprendizagem e de educação no meio
rural -, o nosso homem rural é de tal forma
despreparado que eu, de certa forma, entendo
- ai respondo a V.Ex' - que ele é menos benefi
ciado por esses incentivos do que o médio e o
grande.

Voltoà pergunta que estava tentando responder
a V. Ex' E 16gico que o crédito adequado - e
fiz uma digressão e retorno ao original - deve
ser uma conquista de qualquer sociedade, e te
mos um crédito muito ruim, muito pouco adequa
do, que já foi melhor noutros tempos e que deve,
isso sim, ser policiado e, no meu entendimento,
ser amarrado à produção conseguida, para que
não seja desviado. Na nossa classe, como de resto
em qualquer outra, há os bons e os menos bons.
Então, me parece que, na maneira em que se
amarra algum tipo de auxilio à agricultura, na
capacidade que o homem tem de aumentar a
sua produção e com isso abastecer melhor a nos
sa Pátria, e faz sentido social, dar a esse homem
algum tipo de subsidio, porque está gerando mui
to mais riqueza do que aquela que lhe foi con
ferida.

Finalmente V.Ex' me faz a pergunta do tira-tei
ma: o limite da propriedade. Posta de uma forma
absoluta, eu diria que a propriedade tem que ter
hmítes, mas posta em termos de um Pais como
O nosso, onde há coragem e abnegação dos que
se lançam nas áreas novas, dos que enfrentam
- e a maioria deve saber, e me permito não
entrar no assunto em profundidade - toda a sorte
de agruras e agonia, não sei que tamanho se
deu a permitir a esse homem. Certamente um
tamanho que não impossibilite a outros que po
dem ter terra, e têm capacidade de ter terra de
tê-Ia, mas também certamente não um tamanho
tão pequeno que aprisione a grandeza de um
homem nos grilhões de uma legislação falaciosa.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Com a palavra o nobre Constituinte Alysson
Paulinelli.

O SR.CONSTITUINTE ALYSSON PAUUNELLI
- Dr. Antônio Ernesto de Salvo, por ser do seu
Estado, inclusive seu liderado, gosta na que o Sr.
tivesse oportunidade de transmitir a esta Subco
missão de Política Agricola e Reforma Agrária a
sua experiência com o atual programa de reforma
agrária em Minas Gerais. Aqui dou o meu depoi
mento de que a sua Instituição tem-se manifes
tado, e o Sr. manifestou aqui, a favorabilidade
a um programa de reforma agrária.

Queria que o Senhor desse uma idéia aos nos
sos companheiros Constituintes desta Subcomis
são do que efetivamente está-se passando em
termos de proposta, se ela é real ou não, o pro
cesso de desapropriação que lá se realiza,aqueles
que, evidentemente depois que se criou a Comis
são Regional de Reforma Agrária, foram a ela
submetidos.

Então, gostaria que o senhor trouxesse esse
exemplo do que se passa em Minas Gerais, em
termos de programa de reforma agrária, nos dias
de hoje.

OSR ANTÓNlOERNESTO DE SALVO-Aqui
parece que vaiuma resposta que, se feita também
ao Presidente dos Trabalhadores do meu Estado,
não haveria grande diferença no resultado. Talvez
tenhamos uma inquietação que ele não tem, é
a de vermos uma legislação ser aplicada freqüen
temente com icompetência e muitas vezes com
má-fé. Infelizmente, os organismos encarregados
das vistorias e da avaliação dessas áreas não dis
põem de corpo técnico adequado a um procedi
mento correto. E como isto não é adequado, a
intranqüilidade começa a grassar imediatamente
nas áreas em que são vistoriadas.

É muito fácil entender que numa região como
o norte de Minas - e exemplifico com o norte
de Minas,porque é mais visado pela reforma agrá
ria, dada a incerteza do clima, pela variação típica
das precipitações -, e como sabe o nobre Depu
tado da Bahia, são regiões semelhantes, há anos
que chove maravilhosamente bem e Irecê abas
tece o Brasil de feijão, e há outros anos que o
feijão encarquilha no solo sem nascer. Nesses
lugares é freqüente uma propriedade onde cabem
600 cabeças e no outro ano não cabem cem
e, nesta hora, se a vistoria for feita, e for proposita
damente feita nesta hora, dificilmente esse ho
mem poderá provar que ele não é um latltundiérío
por uso. E aqui cabe uma palavra que eu também
pediria aos senhores extirpassem, de uma vez por
todas, essa hist6ria de latifúndio por exploração,
a qual não existe. Latifúndio é uma grande área
de terra, no sentido lato da palavra, tem até o
mesmo radical, usada como monocultura e nor
malmente com relações trabalhistas odiosas. lati
fúndio por exploração é fazenda mal explorada,
inexplorada ou qualquer outro nome que queiram
dar. Mas a lingua portuguesa está-se prestando
a tipos de Interpretação que nos têm custado mui
to, porque, quando se fala, hoje, neste Pais, em
latifúndio pensa-se em 100 mil hectares de terra
e eu vejo latifúndios lá nas Minas Gerais de 400,
500 hectares, de homens modestos

Eu chegaria até, dando o exemplo máximo que
conheço de 97 hectares, ao arrepio da lei, porque
é menor que um módulo, também sendo desa
propriado.

De modo que eu responderia ao Deputado
Alysson Paulinelli, dizendo que vai mal, vai mal
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pela inquietação que traz e pela maneira incorreta
como é feita. Mas, muito pior que isso, vai mal
porque não se faz assentamento. Isso gera uma
intranqüilidade para nós e gera desesperança para
outros. E este é um clima que não serve ao País,
que não serve bem ao nosso Estado.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Com a palavra o nobre Constituinte Vicente
Bago.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO 
DustrePresidente, também quero somar-me à voz
daqueles que reconhecem a imprópria política
agrícola que vimos tendo no momento e de mui
tos anos e que tem provocado não só o êxodo
rural como a descapitalização generalizada do
agricultor, do produtor e não tem atendido às
necessidades de consumo interno nem de ofere
cimento das condições de vida ao nosso cidadão
brasileiro.

Acompanhei e ouvi a questão referente a recur
sos, onde se buscariam recurso, e aí V.S' acaba
de colocar as dificuldades de implantação de um
plano de reforma agrária, onde buscariamos re
cursos para realizar,por exemplo, assentamentos
e oferecer a infra-estrutura necessária a um pro
cesso que permitisse o acesso à terra a máis brasi
leiros.

A Constituinte Irma Passoni colocava que em
São Paulo existem alguns exemplos de onde é
que poderia estar o dinheiro e eu até poderia
lembrar alguns outros no caso. Nos últimos dois
anos, temos pago rnaís de 24 bilhões de dólares
em juros e outras formas de dívida externa para
O exterior. No mesmo período, não mais que dois
bilhões de dólares vieram ao País, talvez para per
mitir o incremento de algum programa econô
mico e social. De outra parte, temos inúmeros
escândalos ocorridos nesse período de desvios
de toda a ordem.

Até lembro o próprio Estatuto da Terra, feito
em 64, que previa a destinação de 3% do Orça
mento da União, anualmente, para efeito de refor
ma agrária. Se hoje tivéssemos acumulado esse
recurso, 22 anos depois teríamos, seguramente,
70% do Orçamento da União, em nível nacional.
Então, recursos é uma questão. Prefirodeixar essa
questão para mais adiante.

Retomo à discussão, em cima exatamente da
colocação do Deputado Alysson Paulinelli.Como
V.S'entende far-se-ía o processo de reforma agrá
ria. Haja vista esses processos, que talvez não
sejam muito gloriosos ou não tenham tido êxito
ou tenha havido equivoco até, e temos conheci
mento, de fato, de algum ter acontecido no País,
o processo de reforma agrária, no meu entender,
não se deflagrou, não está ocorrendo. O que está
ocorrendo é uma pequena confusão agrária ou
fundiária. Temos de tratar a questão de forma
mais ampla.

Neste sentido, duas questões; uma, como V.
S' entende que se deve fazer a reforma agrária,
em que termos, já que não há um limiteespecífico

-, de propriedade? V.S' coloca que deve haver, em
tese, mas, na prática, fica difícilquantificar? Pelo
menos, pelo que entendi, hoje há quem defenda
que se tem que delimitar uma propriedade máxi
ma em 500 hectares; há quem defenda em 50
módulos; outros 50, outros mais, como uma for
ma real, concreta. Então, V. S' explicite melhor
a sua idéia, como que se faria: desapropria, não
desapropria, se se faz a reforma agrária, eventual-

mente, nas terras da União. Faz-se através de um
processo de colonização, para efeito de se poder
comparar?

Hoje, pela manhã, discutiamos com a ABRA
- Associação Brasileira de Reforma Agrária, que
nos trouxe uma série de propostas concretas, tal
vez pudessem ser confrontadas com alguma ou
tra proposição, talvez diferente.

Por outro lado, com relação à política agrícola,
que tem que estar junto à própria questão da
terra, como poderíamos formular, concretamen
te, em termos constitucionaís ou coisa parecida,
uma política agrícola compatível?

Hoje há muita declaração de intenções. Tem
que haver preço justo, o próprio Estatuto da Terra
fala em 30% de lucratividade. Tem que haver
crédito subsidiado, tem que haver uma série de
outras questões maiores.

Não sei se V.S' teria mais amiúde essas ques
tões.

O SR. ANTÓNlO ERNESTO DE SALVO
Desde longo tempo, sei que a capacidade de fazer
perguntas é 10 vezes maior do que a capacidade
de responder, principalmente quando V. Ex' me
faz uma pergunta assim tão desafiadora. Como
eu faria uma reforma agrária? Sei dizer a V. Ex'
como não a faria, isso eu sei. Eu não a faria trazen
do inquietação ao campo. Eu não a faria acenan
do-o como uma panacéia para resolver todos 05

problemas nacionais. Eu não a faria inserida den
tro do contexto de que ter algum pedaço de terra,
principalmente pequeno, talvez gaste 4 soldados
para não deixar sair para lugar nenhum. Eu não
faria uma reforma agrária que não fosse emba
sada na absoluta necessidade de manter na terra
o homem que tem vocação para explorar essa
terra e dar a ele condições de dignidade, para
que não ande andrajoso, esfarrapado, às vezes
à procura de soro antiofídico neste País, que faltou
o ano passado quase que o ano inteiro e hoje,
felizmente, está solucionado por aí, criar-se uma
utopia de se retalhar este País em 1 milhão e
6 mil pequenas propriedades para abastecer farta
mente de gêneros alimentícios a sociedade urba
na. Não acredito que isto sirva aos interesses da
Nação.

Penso, para não tentar fugir à sua pergunta,
há de se ter, em primeiro lugar, uma consciência
nacional de que a agricultura é o segmento sobre
o qual se estrutura a sociedade como um todo;
que não há saúde, não há escola, não há mais
nada de barriga vazia.

Isto, ao em vez de ser uma carta de intenções,
como é freqüentemente, se transforma em fatos
reais que propiciam a cada um de nós que já
tem a terra trabalhar com tranqüilidade, e àqueles
que não a têm entrar na posse de terra, seja do
Estado, seja de latifúndios especulativos não usa
dos - nada temos contra isso - em condições
corretas de assistência, de recursos financeiros,
para que esses homem possa produzir.

Gostaria de saber responder de V.Ex' e gostaria
mais que a Nação soubesse acertar a resposta,
porque dela vai depender toda a sociedade urbana
hoje.

O SR.CONSTITUINTE VICENTE BOGO-Es
tamos tentanto achar uma também.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Com a palavra o nobre Constituinte Benedicto
Monteiro.

oSR. CONSTITUINTE BENEDICTO MONTEI
RO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Dr. Antônio Er
nesto, Companheiros Constituintes, vou começar
por uma exceção.

O nosso Companheiro Virgílio Galassi reclama
muito que falamos na exceção, mas vou começar
por uma exceção.

V. S' que devemos evitar essas duas classifi
cações de brasileiros: o brasileiro urbano e o brasi
leiro rural. Pergunto a V.S,; E o terceiro brasileiro?

Existe o terceiro brasileiro, e este é que é o
pior. As estatísticas dizem que existem 40 milhões
de brasileiros em pobreza absoluta, 12 milhões
de homens sem terra e 37 milhões de crianças
carentes, somando um total de 89 milhões de
brasileiro, mais da metade de nossa população.
Esses 89 milhões de brasileiros não são urbanos
nem são rurais, porque estão incluídos no lixo,
estão na mata e estão às margens das grandes
e médias cidades. Eles não sabem fazer nada,
absolutamente nada. Nem que queiramos colocá
los, não sabem fazer, não tiveram tradição na sua
formação. Não sabem fazer no meio rural. Não
sabem fazer no meio rural também. Trabalhar
de enxada todos eles sabem, mas não é isto que
estamos discutindo.

Cito uma pesquisa que fIZ, quando era Dele
gado da SUPRAno norte do meu Estado. Solici
tado a sugerir um preço mínimo para a farinha,
fiz uma pesquisa para ver qual seria esse preço.
Fizemos uma comissão, fízemos pesquisas em
munícipios produtores de farinha a chegamos à
seguinte conclusão: uma saco de farinha custava
3 vezes mais do que o preço pelo qual era vendida
na feira, três vezes mais para fabricar, porque o
cidadão não computa a mulher, a sogra, os filhos;
então, custa, na realidade, três vezes mais do que
realmente ele vende na feira. Fiquei impressiiona
disismo, reforcei a comissão com psicólogo, com
sociólogo, etc. e voltou-se ao mesmo campo, para
saber, inclusive levando um quadro-negro, mos
trando você gasta isso. Por que você, gastando
isso e recebendo três vezes menos, planta man
dioca? E as respostas foram duas, uma verda
deira. A grande maioria respondeu que só fazia
isso porque só sabia plantar mandioca, não sabia
fazer outra coisa - esta a resposta verdadeira,
a outra, falsa: que só fazia farinha porque a terra
só dava mandioca - era falsa. Isso decorrente
de quê? Da ignorância total do nosso homem
do campo.

Temos que discutir a questão da reforma agrá
ria, como já foi ressaltado aqui, levando em consi
deração esses 89 milhões de brasileiros, porque,
como disse, na reunião da bancada do PMDB,
a S. Ex' o Ministro da Fazenda, Dr. Dilson Funaro,
não vejo como possamos chegar perto dessa gen
te se não fizermos a reforma agrária. Esse pessoal
vai aumentar, inclusive a projeção é geométrica,
não é aritmética, estamos com uma grande res
ponsabilidade perante a Nação brasileira e pe
rante esses 89 milhões de brasileiros.

Antes de terminar, devo dizer que apóio a sua
visão do problema agrícola e, com o perdão do
nosso ex-Ministro, não sei se houve alguma vez
política agrícola no meu País, não tenho conheci
mento de que tenha havido alguma política agrí
cola, desde o tempo em que me entendo, e já
milito na política há mais de 40 anos. Não sei
de nenhuma política agrícola.
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Outro fato também é questão do latifúndio. É
um absurdo! Essa definição de exploração do
latifúndio não é tão absurda como aquela outra
que está no Estatuto da Terra. É um verdadeiro
absurdo. E por quê? Porque o Estatuto da Terra
foi feito com a preocupação economicista 
quem fez o Estatuto da Terra foi o Sr. Delfim
Netto, foi o General Golbery do Couto e Silva.
Eles o fizeram. Então, foi feita com uma interpre
tação. Se se for ver o que é a defimção do latifún
dio no Estatuto da Terra só um técnico altamente
abalizado pode saber o que é latifúndio,de acordo
com o que está lá no Estatuto da Terra.

Ainda há mais. Hoje, na reunião com a ABRA,
alguns Constituintes falaram a respeito do absur
do que é a reforma agrária se dirigir contra o
latifúndio, pois se o próprio Estatuto da Terra diz
que a reforma agrária é para impedir a formação
do latifúndio e para reagrupar os minifúndios. E
o próprio Estatuto da Terra que diz.É uma legisla
ção extremamente ambígua que, com a sua para
femália de outros regulamentos, não permite seja
aplicada, ou seja, só é aplicada naquilo que inte
resse mais fundamentalmente às classes produ
toras.

Perguntaria se não existe o terceiro brasileiro.
V. Ex' falou em dois brasileiros - o urbano e
o rural, mas há um que não é urbano nem rural,
tanto faz estar na cidade, é um marginal, esse
que não tem cidadania, porque esse nem pensar
pensa.

Por exemplo, numa conferência que fizna Or
dem dos Advogados, disse que não somos repre
sentativos do povo brasileiro; nós, Constituintes,
não representamos o povo brasileiro, represen-.
tamos a média do pensamento nacional.

O SR. ANTÔNIO ERNESTO DE SALVO - A
pergunta de V.Ex' é de tal forma óbvia que apenas
cria uma nomenclatura nova, um terceiro tipo
de brasileiro.

O SR. CONSTITUINTE BENEDICTOMONTEI
RO - Não,Eu constato.

O SR. ANTÔNIO ERNESTO DE SALVO - É
evidente que existe.

Gostaríamos de pronunciar, neste momento,
a responsabilidade de retirar a miséria deste País
não podie ser jogada em cima de só um setor
da sociedade brasileira, principalmente em cima
daquele setor que é o menos responsável pelas
coisas que estão ocorrendo, porque é o setor mais
pobre e sacrificado historicamente e, paradoxal
mente, e o setor que, na hora em que as coisas
não dão certo, é acusado: quando a sociedade
urbana não teve mais petróleo, porque os árabes
aumentaram o preço, lhe disseram - plante cana,
porque .quero andar de automóvel com álcool,
porque o produtor rural na sua grande maioria
não tem carro e, quando o tem, é carro de traba
lho, quando plantamos essa cana e, numa mag
nífica demonstração de competência tropical, fu
ramos esse espaço da dificuldade de petróleo,
ainda há gente que nos diz: Vocês tinham era
que plantar arroz e feijão,por que plantaram cana?
A sociedade urbana quer andar de carro. Por que
o feijão, o arroz e o milho não são subsidiados
nesse nível também?

Não vim polemizar, de maneira nenhuma, mas
me parece uma verdade cristalina que o processo
de incentivo ao combustível líquido da biomassa
foi em decorrência da exigência de um setor da

economia urbana, e não, por vontade deliberada,
o produtor rural deixar de plantar arroz ou feijão
para plantar cana e não aceitamos. Vejo ali um
constituinte que já me ensinou coisas de outros
setores, quando plantamos florestas, porque exis
te uma indústria que nos exige plantemos essas
florestas, que nos dá lucros, e, às vezes, não nos
dá lucro plantar arroz ou feijão,porque não temos
nenhum preconceito em matéria de agricultura,
somos profissronaís, e plantamos de tudo.

Por favor, não nos obrigue a plantar o que nos
dá prejuízo.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Com a palavra o nobre Constituinte Jonas Pi
nheiro.

O SR.CONSTITUINTE FERNANDOSANTANA
- Sr. Presidente, pela ordem (Assentimento da
Prestdência.)

Como temos agora uma sessão do Congresso,
proponho a V. Ex' suspendamos nossos traba
lhos, e o recontinuemos em seguida, ou mande
alguém saber se a nossa presença lá e necessária.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Falei com o nobre Presidente do Congresso,
Senador Humberto Lucena, que estamos reuni
dos aqui. Caso houvesse necessidade da nossa
presença, nos mandasse avisar. (Pausa.)

Com a palavra o nobre Constituinte Jonas PI
nheiro.

O SR. CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO 
Na verdade, a minha interpelação já foi prejudi
cada por várias respostas que o Dr.Antônio Ernes
to deu, em função das perguntas dos nossos cole
gas Constituintes.

O SR.ANTÔNIO ERNESTO DE SALVO - Foi
involuntário.

o SR. CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO 
Seria mais com respeito ao limite de propriedade.

Dado a sua experiência como produtor, como
agrônomo, sófaço-lhe uma pergunta, que, talvez,
seja um pouco difícil: é-nos possível encontrar
um tamanho de propriedade familiar por ativida
de? É possível descobnr-se o tamanho de uma
propriedade famliar por atividade?

O SR. ANTÔNIO ERNESTO DE SALVO
Existe uma grande correlação entre o tamanho
da propriedade familiar e o tipo de exploração
que nela se pratica. Numa lavoura intensiva de
mão-de-obra, como o alho, por exemplo, uma
área extremamente pequena é considerada uma
propriedade familiar, porque, se o indivíduo au
mentar aquela área, ele vai ter que contratar mão
de-obra e se desclassifica como empresa familiar.
Por outro lado. em regiões de topografia ou de
solo difíceis,ou de precipitação deficiente, a pro
priedade familiar, para ser digna do nome e dar
algum tipo de remuneração dentro de uma polí
tica agrícola hipotética, talvez alcance área certa
mente maiores que 200 ou 300 hectares, guarda
das as relações solo-capacidade de trabalho de
uma família.

Não sei se respondi à pergunta! Certamente
é uma tarefa que demanda uma complexidade
bastante grande, porque as condições até dentro
de um mesmo município brasileiro, me permito
citar um do Triângulo Mineiro, terra de alguns
Constituintes que aqui vejo, o Municípiode Sacra
mento tem uma área, às margens de um grande

rio, de áreas férteis, tem a encosta de uma serra
inteiramente imprópria para qualquer tipo de agri
cultura e depois se espraia num chapadão de
cerrado, onde qualquer tipo de atividade, a nível
familiar, seria dificílimo, inclusive pela falta de ma
nanciais de água. São detalhes dentro de um mes
mo município. Pegue-se o Município de Sacra
mento, qual o tamanho da propriedade familiar
lá?Vouperguntar. Não sou um especialista, quan
to rnuito um modesto radiostesista desses que,
de vez em quando, resolvem descobrir água com
aquela varinha, já me dei mal no cerrado.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Com a palavra o nobre Constituinte Ivo Mai
nardi.

O SR. CONSTITUINTE IVO MAINARDI - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Colegas e ihustre Confe
rencista, Dr.Antônio Ernesto, tinha três perguntas
a serem formuladas, duas já foram respondidas
e cumprimento V. S' pela coragem das respostas
e das posições, mas voltoà pergunta que a Consti
tuinte Irma Passoni formulou há pouco e que V.
S' não respondeu à indagação em números, pelo
menos deu o perfil do módulo rural que entende
seja o ideal.

Quem examina o Quadro rr' 2, dos maiores
detentores de terras e latifúndios por dimensão,
V. S, tem à frente o Quadro, em que constam
as 27 maiores propriedades do Brasil, em que
encontramos uma propriedade com 4 milhões,
140 mil, 777 hectares, nos preocupamos, princi
palmente, quando se ouve o Constituinte Bene
dicto Monteiro dizer, e é o certo, não podemos
sair daqui sem instrumentalizar a nossa Consti
tuição, de tal forma que possamos fazer uma re
forma agrária. Para fazê-Ia, é preciso que conste
nesta Constituição que temos a responsabilidade
de fazê-Ia, devem constar instrumentos tais que
possibilitem não só ao Governo como também
ao Judiciário avançar em busca dessa reforma
agrária.

Pergunto - e V. S' já deu o perfil do módulo
rural: esse perfíl do módulo rural seria o mesmo
para todo o Brasil ou esse perfil teria que ser
por regiões? Esta, a pergunta.

O SR. ANTÔNIO ERNESTO DE SALVO
Também me parece que, no contexto das idéias
que tentei transmitir, é bastante lógico supor-se
que tem que ser diferente, por regiões, extrema
mente diferentes, não só por macrorregiões: Su
deste, Nordeste, Amazônia. Há regiões, por exem
plo, por questões de topografia, enquadradas às
vezes em áreas de razoávelproximidade a grandes
centros urbanos, nos quais os módulos atuais
são inteiramente incompatíveis com a realidade
do lugar. Se essa idéia, se esse conceito de mó
dulo víer a ser mantido, é urgente que se faça
um estudo em profundidade, porque há benefici
tãrios do sistema atual como também há pessoas
grandemente prejudicadas. Não foiuma pergunta
propriamente dita só agora li o tamanho dessas
áreas. É uma questão curiosa que coloco a V.
Ex's e também, nos assusta. No meu Estado,
parece que há 6 ou 7 latifúndios, por exploração,
não sei quantos, perto disso. Nenhum foidesapro
priado nem está em cogitação. Usa-se a expres
são latifúndiopara vender a idéia.Isso está aconte
cendo, tenho a impressão, nas maiores áreas do
Brasil. Não é por outra razão. Até onde conheço
no meu Estado, e não me refiro a essas fazendas-
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continentes, é simplesmente porque a maioria de
lasé tão ruim que nem dá.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Com a palavra o nobre Constituinte AldoAran
tes.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES 
Quando tratamos de uma discussão, em tese,
sobre a democracia, sobre a reforma agrária, há
uma unanimidade. Quando se desce, no con
creto, na maneira de se operar, aí é que as diver
gências começam a aparecer. Parece-me que,
nesta Comissão, deveríamos exatamente procu
rar distinguir onde é que estão os problemas, onde
é que eles se situam, para termos condições de
avançar melhor.

Por exemplo, nosso expositor diz aqui que não
sabe exatamente qual seria a alternativa de refor
ma agrária a se aplicar no Brasil, mas sabe como
não fazer a reforma agrária. Já é um bom início
de conversa. Só que, ao dizer como não fazer
a reforma agrária, o nobre expositor disse que
uma das coisas, por exemplo, é não fazer a refor
ma agrária com inquietação. Pois bem, aí temos
que ir mais a fundo. Inquietação de quem? Por
aí é que está o problema. Por exemplo, na formu
lação que V.Sa. fez de que há uma tentativa de
formalmente atacar o latifúndio para, na verdade,
atacar o médio proprietário, tenho posição contra
isso. Devemos criar mecanismos que resguardem
a pequena e a média propriedade e que ataquem
e extingam, no meu ponto de vista, o latifúndio.
Se não estabelecermos claramente os limites dis
so, vamos ficar na generalidade, porque os gran
des latifundiários, os especuladores, os grileiros,
baseando-se no fato de que se está utilizando
isso politicamente, não definem o critério, e aí,
então, é que se cria uma situação de dificuldade.
Essa idéia de se estabelecer uma área máxima
permite entremos numa discussão objetiva, qual
é o limite razoável, nas condições concretas do
Brasil,que possibilite a realização de uma reforma
agrária e que dê, portanto, tranqüilidade a quem
está de fato produzindo e que não permita que
aqueles que não estão produzindo ou que estão
produzindo muito pouco, ou que grilaram as ter
ras, se utilizem de um sentimento correto daque
les que estão produzindo, para criar uma confusão
e um movimento de opinião pública contra a re
forma agrária. Não temos como fugir. Ou estabe
lecemos a reforma agrária que queremos, e aí
temos que ser precisos, não é suficiente dizer
a que não queremos, é necessário dizer a que
queremos. Por exemplo, defendo a reforma agrá
riaque vai, inevitavelmente, gerar inquietação para
o latifundiário. Não há jeito. Caso contrário, não
se faz reforma aE/rária. Como fazê-lasem inquietar
o latifundiário?E um absurdo que se crie a ínquie
tação para o pequeno e médio produtor; aí se
tumultua o processo produtivo, e, mais, se cria
um problema político para a viabilização da refor
ma agrária, porque termina-se criando uma situa
ção de insegurança para aquele que, de fato, está
produzindo.

Então, gostaria um pouco de conhecer melhor
o ponto de vista do nosso nobre Conferencista
acerca da idéia que tem dos limites do direito
de propriedade, uma forma mais precisa; se con
corda, pelo menos em princípio, com essa idéia
de se estabelecer um limite máximo ao direito
de propriedade; se entendo que isso é correto
ou incorreto. No debate que fízemos de manhã,

alguns companheiros nossos manifestaram a opi
nião de considerar um absurdo se estabelecer
um limite ao direito de propriedade. No caso da
propriedade territoral rural, ela tem determinadas
características muito específicas, e o que se pro
cura é exatamente um tipo de atividade que seja
economicamente rentável e seja uma solução pa
ra os problemas sociais que enfrentamos, porque,
muitas vezes, o empresário agrícola analisa muito
sob a óptica da produção, mas é necessário tam
bém analisarmos sob a óptica social os milhões
de brasileiros que estão passando fome, porque
sabemos muito bem que existem conflitos no
campo. Milhares e milhares de trabalhadores ru
rais são assassinados pela violência de grileiros
e de latifundiários contra os trabalhadores rurais.
Quais são os mecanismos concretos que vamos
adotar exatamente no sentido de apresentarmos
uma solução para esta questão?

Terminando, gostaria de saber o ponto de vista
do nosso nobre Conferencista sobre a questão
da limitação ao direito de propriedade, mais espe
cificamente, quanto a esta questão da definição
de um limite máximo de propriedade, mesmo
que S. S· não tenha uma idéia de qual seria esse
limite e se, em princípio, concorda com essa idéia.

O SR. ANTÓNIO ERNESTO DE SALVO - O
ato de não concordar com o limite de qualquer
coisa me parece só teria sentido em termos de
universo, em termos de Deus. Qualquer coisa há
de ter limite.

Qual é o limite? Num País como o nosso, de
tamanho continental como o nosso, com menos
da metade da sua área ocupada, se limites houver,
têm de ser de tal forma prudentes na sua definição
que não nos impossibilitem o cumprimento de
uma das missões que, disse aqui, está restnta,
e obrigatoriamente, a ser feita pelo meio rural,
que é ocupar os nossos próprios espaços, porque
ninguém vai sair daqui para as margens do rio
Purus por causa de mil hectares de terra; tem-se
de ter, além de outras garantias, muito sangue
vermelho na veia para enfrentar isso com cora
gem, e só se faz isso se o risco vale a pena.

O SR. CONSmUINTE ALDOARANTES- É
interessante, somente para esclarecer. Às vezes
se falana ida para essas regiões só do empresário,
mas do trabalhador rural não se fala. Nessas re
giões, eu, por exemplo, que sou de Goiás, tenho
testemunho de trabalhadores da região do Bico
do Papagaio que chegaram lá muito antes dos
grandes empresários do Sul, que chegam, que
ocupam, que terminam, exatamente por uma sé
rie de mecanismos, grilando a terra, e expulsando
o trabalhador da sua terra. Então, esta óptica,
insisto, a óptica social é extremamente impor
tante. Mesmo nessa região lá da Amazônia, do
norte de Goiás, do Bico do Papagaio, do sul do
Pará, há milhares e milhares de trabalhadores vi
vendo ...Já estive com pessoas em terras nas quais
a família já estava há mais de setenta anos, traba
lhando na terra e foram expulsas, sem ganhar
nenhum tostão.

O SR.ANTÓNIO ERNESTO DE SALVO - Gos
taria de colocar bastante claro esse tipo de argu
mentação que joga com habilidade questões com
as quais, em realidade, nenhum de nós pode com
pactuar - assassinatos, violência, grilagem -,
com problemas de inquietação. Inquietação de
quem? Certamente, não há de ser a de eu me

preocupar com a inquietação do grileiro ou do
assassino. Esta não me preocupa. Preocupa-me
a inquietação do homem que, sendo ele trabalha
dor, pretenso possuidor de terra, se assim for pos
sível, e que não vê os seus reclamos atingidos,
e quando os vê são mal-atendidos e trazem nele
mais insatisfação do que antes, como também
a inquietação daquele homem que está procu
rando cumprir a função social da sua propriedade,
como a entendo, que é satisfazer os interesses
da sociedade brasileira como um todo, e não de
terminados interesses setoriais, que vêem nesse
processo uma maneira de se caminhar na direção
de algum outro tipo de solução que não aquela
que é típica da natureza do homem rural brasileiro.

Então, a propriedade, em relação ao seu terna
nho, enquanto produtiva, enquanto cumprindo a
legislação em vigor, enquanto não extraordina
riamente diferente do perfilnatural das outras pro
priedades daquela região, porque o que é grande
em Capinas é um pastinho no norte do Mato
Grosso; enquanto esse homem estiver lutando
para cumprir com a sua missão, que também
relatei, de satisfazer os interesses da sociedade
brasileira como um todo, isso é atender ao anseio
social deste País e é cumprir a função social da
propriedade.

E assim que a entendo.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Assis
Canuto.

O SR. CONSmUlNTE ASSIS CANUTO- Sr.
Presidente, caro Conferencista, Srs. Constituintes,
ouvimos hoje de manhã e debatemos longamente
com os Representantes da Associação Brasileira
de Reforma Agrária. Naturalmente conseguimos
extrair daí boas idéias e alguns ensinamentos. Da
mesma forma está ocorrendo agora, nesta tarde
noite. No tentanto, gostaríamos de alertar para
um aspecto, não ouvimos, em nenhuma das duas
etapas de debates, colocações referentes ao pro
blema do zoneamento agrícola do País. Preocu
pa-me quando estamos discutindo a formulação
de uma política agrícola e de uma política de
reforma agrária, se realmente não tocarmos a fun
do no problema do zoneamento agrícola do País.

Apenas para elucidar este nosso ponto de vista,
citamos o exemplo do PROÁLCOOL. Asociedade
brasileira a maior oportunidade de promover uma
divisão de renda, de cima para baixo, com a insti
tuição do PROÁLCOOL. VOU mais além, no
PROÁLCOOL, concebido para a produção básica
de energia, não tiveram os seus formuladores,
os seus executores, e não teve também a classe
política, a preocupação de impedir a plantação
de cana em regiões onde se poderia melhor pro
duzir alimentos. Vou citar um exemplo, a região
dos solos ricos de Ribeirão Preto, do norte do
Paraná, do sul de Goiás, do Mato Grosso do Sul
e a Região do Nordeste. Em recente visita que
fizpelo Nordeste, verificamos que as terras férteis
do Nordeste - de Alagoas, da Paraíba, de Per
nambuco e do Rio Grande do Norte - estão
hoje ocupadas com cana, poderiam estar ocupa
das com pequenas e médias propriedades na pro
dução de alimentos, e estão ocupadas para pro
duzir c~a. Poderíamos ter direcionado, dirigido
o PROALCOOLpara regiões do Planalto Central,
parà as regiões do cerrado, que já tínhamos a
tecnologia de exploração do cerrado e onde pode-
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riamos, inclusive, admitir essa extensiva prática
agrícolel industrial sem, naturalmente, promover
.agregas:ão, promover a concentração da proprie
dade que o PROÁLCOOL, está promovendo.
Realmente o PROÁLCOOL promoveu uma con
centração de propriedade muito grande. E causa
me estranheza quando a imprensa diária noticia
o débito dos detentores do PROÁLCOOL para
com o Tesouro Nacional. É um absurdo.

Naturalmente, esse segmento privilegiado da
nossa economia rural foi altamente subsidiado
pelo Governo. Ainda assim, com colocação certa
para o seu produto, não conseguiu pagar os seus
débitos para com o Tesouro Nacional.

Esta é uma preocupação que temos em mente,
o problema do zoneamento agrícola, para evitar,
e ainda é tempo, outras conseqüências similares
às do PROÁLCOOL. VOU citar uma que talvez
vá assustar alguém, o problema da soja. Ora, o
Paraná, hoje, é um Estado que também sofre
um processo de concentração da propriedade,
e essa concentração da propriedade está tradu
zida nas lavouras extensivas, principalmente nas
de soja" quando poderíamos, naturalmente, ter
preservado aquelas terras para a produção de ali
mentos, teríamos evitado, de qualquer sorte, a
concentração da propriedade. Poderíamos produ
zir muito bem soja aqui, no Planalto brasileiro,
também no cerrado, onde, naturalmente, poderia
mos incorporar maior traço de terra nessa ativida
de, sem criar os problemas que se criaram.

Para terminar, o problema da seringueira.
Foram criados, nos governos passados, os cha

mados PROBOR - PROBOR 1,2 e 3 para o
incentivo à produção da seringueira cultivada. Na
turalmente essa linha de crédito, esse incentivo,
esse programa especial de governo levava para
aReqíão Amazônica um privilégio muito grande
para quem quisesse plantar a borracha, a serin
gueira. Hoje está quase que provado que a serin
gueira dá muito mais nas regiões do Planalto Cen
trai e em outros Estados, do que na Amazônia,
porque lá temos problema de natureza agronô
mica muito grande, o problema da umidade e
do calor, que não propicia a quebra do ciclo do
mal-das-folhas,

São exemplos que precisamos levar em consi
deração e não nos debatermos exaustivamente
o problema filosófico da reforma agrária. Temos
que, naturalmente, buscar saídas técnicas. O zo
neamento agrícola é um dos fatores fundamentais
para que possamos realmente entabular uma boa
proposta, uma boa política de reforma agrária.

O SR.ANTÓNIOERNESTO DE SALVO - Um
pequeno comentário, na medida em que não hou
ve uma pergunta direta.

O zoneamento agrícola é uma velha aspiração,
até mesmo agronômica, desta Nação, porque
precisamos de classificar, tipificar nossos solos,
nossos diferentes tipos de regiões, para que pos
samos all aplicar o instrumental necessário e ter
a melhor relação possível entre custo e benefício.

Pedíría ao Deputado Assis Canuto atentasse
bem para certas armadilhas do conceito de ali
mentos. Vou tentar exemplificar com um assunto
de hoje. Juta não é alimento. Porque não há juta,
não há S,3CO, e porque não há saco, a safra agrícola
brasileira de arroz, de feijãoe de milho corre sérios
riscos de perder-se em grandes proporções.

O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO - Na
turalmente é uma conseqüência do próprio zo
neamento agrícola, da falta do zoneamento agrí
cola e do estímulo para a produção de juta. Que
ríamos referir e concordamos com V. Ex' que
realmente essas terras com vocações primeiras
para a produção de alimentos fossem e devessem
ser preservadas para a produção de alimentos
em pequena ou em grande escala. Naturalmente
essas culturas que estão sendo praticadas nas
terras roxas poderiam ser praticadas com muito
êxito no cerrado. O caso da juta é típico. Hoje
estamos realmente com o problema da falta de
juta. Não é que queiramos só produzir alimentos
no País. Pelo contrário. Sou daqueles que acham
que cada coisa deve ser feita no lugar onde deve
ser feita e com maior economicidade.

O SR.ANTÓNIOERNESTO DE SALVO -Ain
da um pequeno comentário quanto à soja no
norte do Paraná. Cabem aqui duas observações.
A nossa soja de cerrado é um fruto dos mais
belos da pesquisa brasileira, e só recentemente
as variedades novas têm sido acessíveis ao produ
tor rural. Naquela ocasião em que o café desapa
receu do norte do Paraná e a soja entrou, talvez
não fosse viávelque ela, nas variedades que então
tivéssemos, fosse para o cerrado nas condições
que hoje temos. Lembro como é curioso o pro
cesso de modificação do tamanho da propriedade
rural. São esses cafeicultores que migraram do
norte do Paraná, por causa das geadas cíclicas '
- três, quatro anos - que dizimavam as suas
lavouras, e, apesar de as propriedades serem pe
quenas e bem ordenadas, traziam a eles a miséria,
pela dizimação de suas safras; são esses mesmos
homens que voltaram para o sul de Minas, hoje
é uma das mais belas regiões do Brasil em termos
de desenvolvimento, de divisão fundiária, de equi- '
líbrio social, graças a esse cafeicultor que, saindo
de lá, voltou.

O SR. RELATOR (Osvaldo Lima Filho) - O
norte do Paraná, pelo problema das geadas, dei
xou de ser, como já o foi no passado, o maior
produtor brasileiro de café.

O SR.ANTÓNIOERNESTO DE SALVO-Hoje
o sul de Minas é, no nosso Estado, a região mais
tranqüila, a mais saudável.

O SR. RELATOR (Osvaldo Lima Filho) - V.
Ex' perdoe a interrupção, só porque no Paraná
ouvi um protesto tremendo quanto à existência
de 800 mil bóias-frias, em decorrência, exatarnen
te dessa migração.

O SR. CONSTITUINTE LAELVARELLA - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Lael
Varella.

O SR. CONSTITUINTE LAEL VARELLA - Sr.
Presidente, nobre Conferencista - DI'. Antônio
Ernesto, demais Colegas Constituintes, havia pe
dido a palavra para fazer várias perguntas, mas
os Deputados Alysson Paulinelli e Victor Fontana
já as fizeram e colocaram bem. Já que fizeram
e o Dr. Antônio Ernesto respondeu a todas as
nossas perguntas, só farei um pequeno comen
tário.

Precisamo-nos reunir para estudarmos esse
problema da terra, que parece muito fácil para
aqueles que pensam que sabem, mas não sabem.
Vejam aí um homem que demonstrou ser conhe
cedor profundo da terra. É produtor rural, é enge
nheiro-agrônomo. Portanto, conhece a teoria e
a prática, vive com o problema. Há outros que
não vivem com o problema e pensam que enten
dem da terra.

Nesta Comissão, precisamos unir os nossos
pensamentos, sem problemas ideológicos e, sim,
com realidades dos fatos que acontecem, para
que o nosso trabalho não saia daqui deturpado
e, às vezes, malfeito, por falta de compreensão
de alguns Constituintes. É preciso ser humilde
para, quando não se souber procurar aprender
com quem sabe.

Ouvimos uma pergunta do nosso companhei
ro, que já se ausentou, Vicente Bogo ao DI'. Antô
nio Ernesto, e este respondeu que não sabia como
fazer,mas sabia como não fazer a reforma agrária.

Conversando com o nosso colega AldoArantes
ele ao lado, depois de insistentemente querer sa
ber qual a limitação da área para fazer a reforma
agrária, comentava, do meu lado, que para a Re
gião Sul, 500 ha; Região Centro-SuI, 1.000 ha;
e Região Norte, 1.500 ha. Perguntei: e uma empre
sa que tem várias propriedades, em regiões dife
rentes do mesmo Estado, como, por exemplo,
Zona da Mata, Vale do "Rio Doce, que distinguem
completamente as características? Zona da Mata
é café nos altos, e, nos lugares mais baixos, apro
veitam para tirar leite, que, por sinal eu tiro mil
e quinhentos litros de leite,que me dá um prejuízo
por mês, e aguento um pouco esse prejuízo com
a recria de gado gordo em Valadares. Então, ve
jam, isso vai incentivar mais a bandalheira no Bra
sil, porque quem tem mais de mil alqueires, tem
quatro filhos e uma mulher, divide, passa um bo
cado para o nome de cada um e está feita a
reforma agrária na família, e tapeado o sistema
com que ele fazia. No meu caso, tenho uma em
presa, mas tenho seis sócios: eu, minha mulher
e quatro filhos. E por que a mulher? Porque sou
casado com separação de bens. Então, dissol
vendo a sociedade, está liquidado, cada um cria
a sua empresa. Estamos criando os incentivos
ao tal limite que o DI'. Antônio Ernesto disse 
a união, como amanhã vários pequenos propríe- 
târios poderiam unir-se.

Assim, essa questão de tamanho realmente
precisa ser discutido e repensado, para que nós,
aqui dentro, tirando um pouco esse problema
ideológico, possamo-nos unir para resolver o pro
blema da terra.

Vou citar um exemplo de Guiricema. Vários pe
quenos produtores de cinco alqueires não esta
vam aguentando mais sobreviver da terra. No Pia
no Cruzado, houve um incentivo muito grande
para pegar 121 mil cruzados cada proprietário.
Eles criaram uma granja, uns com porco, outros
com frango, porque próximo a Rio Branco havia
um abatedouro de ambos os produtos, suinos
e aves. Pois bem, fizeram o cálculo e ganhariam
12 mil cruzados, segundo eles, de 60 em 60 dias.
Tírando as despesas, sobravam três para amor
tecer a dividae os juros. Hoje,osjuros e a correção
monetária de 15%, estão em tomo disso, um dos
proprietários me disse: Como é que faço? Vender
a propriedade, não acho quem compre; desman-
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char o que fiz não aproveito; continuar produ
zindo, eles me tomam a terra.

Para não alongar mais que os meus três minu
tos, que estão vencendo, faço novamente um ape
lo aos meus Companheiros, deixemos um pouco
a ideologia e vamos para a parte concreta. Tive
mos aqui, de manhã, uma proposta, mas uma
proposta muito teórica. Esse negócio de teoria
no Brasil é que está liquidando o País Precisamos
ser na prática, para vermos as coisas como funcio
nam.

Gostei muito da sua prática, Dr.Antônio Ernes
to. V. Sa. mostrou a sua capacidade de trabalho.
Pergunto se V.Sa. manteria uma reforma agrária,
porque não sou contra a reforma agrária, mas
faço uma interrogação: qual o critério?

Pergunto ainda: Poder-se-ia fazer uma reforma
agrária, sem antes corrigir as bandalheiras que
já existem e primeiro se fazer uma reforma agrí
cola?

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra o Dr. Antônio Ernesto.

O SR. ANTÔNIOERNESTO DE SALVO- Po
der pode Deputado Lael Varella como podemos
também tirar água do córrego em um balaio e
levar lá para cima, só que a quantidade de água
que cai é mais do que a que carregamos.

Se não houver uma política brasileira adequada
ao homem rural, ele vai migrar, qualquer que se
jam os instintos ideológicos que presida a Nação,
porque ele busca o seu bem-estar, a sua tranqui
lldade, a tranqüilidade da sua família.Tudo come
ça pela dignidade da existência do homem rural.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra o Constituinte José Mendonça de Mo
rais.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, Srs, Constituintes, pre
zado Companheiro de luta Antônio Emesto de
Salvo, para mim, que o conheço há alguns anos,
não é surpresa a sua competência, a lógica do
seu raciocínio e a seriedade dos seus argumentos,
aqui hoje expostos. Vem revelar o homem equili
brado que sempre foi na condução da FAEMG
e na discussão dos problemas que atingem a
classe produtora no meu Estado de Minas Gerais.

Sei que o Presidente da FAEMGé um dos maio
res defensores de uma reforma agrária racional,
viável, exeqüível, ao alcance dos vocacionados
para na terra trabalhar e fazer a sua felicidade
e a felicidade dos outros.

Já participei de discussões dentro da FAEMG
em que essa temática foi duramente sustentada
pelo expositor Antônio Emesto, que hoje aqui vem
confirmar a sua firmeza em defender a neces
sidade de termos uma política agrária casada com
a política agrícola, para que tenhamos respostas
positivas no uso do solo.

Dou-me por satisfeito quando, em uma reunião
desta Subcomissão, tive a responsabilidade de
sugerir o convite ao nobre Presidente da FAEMG
para vir aqui, hoje, fazer as suas afirmações.

Gostaria que o expositor enfocasse o assunto
do uso do solo dentro das atIvidades Integradas,
daquelas que já falamos no passado em reuniões
da FAEMG, que, ao lado, por exemplo, do reflores
tamento houvesse atividades agrícolas produtoras
de meio de subsistência e de alimentos para os
passarinhos, para preservar a nossa fauna e tarn-

bém preservar a nossa flora; ao lado do eucalipto
plantarmos frutíferos, porque o pássaro vive onde
tem alimento para ele, e o eucalipto é um grande
energético da biomassa para atender às exigên
cias nacionais, principalmente dos chapadões do
Brasil Central, onde estão colocadas as siderur
gias de Minas Gerais que consomem muito car
vão vegetal.

Cumprimento V. S' pela sua exposição, pela
firmeza com que defende as teses, principalmente
pelo equilíbrio que deseja ver implantado no uso
do solo no nosso País.

Gostaria de ouvir a sua palavra sobre as ativida
des integradas, que já discutimos, e S. S' expôs
em algumas oportumdades, e hoje aqui - pare
ce-me - não foram explicitamente colocadas,
no uso do solo.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra o Dr. Antônio Ernesto.

O DR. ANTÔNIO ERNESTO DE SALVO 
Agradeço ao nobre Deputado José Mendonça de
Morais por suas colocações a meu respeito.

Esta é uma contingência natural da exploração
rural, é o próprio solo que nos mostra onde e
como fazer as coisas. Conheço grandes áreas
ocupadas, às vezes, por florestas, mas onde as
veredas e as partes menos niveladas já estão a
indicar que ali se deve fazer outra coisa. Isso hoje
já toma substância no Brasil,já toma consciência,
com esses projetos das microbacias integradas,
onde o homem não só procura explorar a vocação
mais legítima da terra como tem, também, preo
cupação em, dentro da capacidade de uso do
solo, plantar ou criar aquele tipo de atívrdade mais
adequada àquela área. Ao mesmo tempo em que
protege o solo, protege os cursos de água, impede
a erosão avassaladora que, a cada ano, consome
uma parte ponderável do nosso solo agrícola. É
um começo, mas um começo ainda muito tímido.
Certamente há de florescer dentro dessa linha
que V. Ex' acaba de citar, de multiplicidade de
explorações, ainda que com predominância de
alguma mais vocacionada, em função das pró
prias condições de solo, de clima e de topografia.

É um assunto eminentemente técnico e não
me vou alongar. Certamente o caminho mais ade
quado para que se explore, sempre lembrando
que a função social - e a ela volto - de cada
lavrador, cada fazendeiro tem que usar a sua terra
de maneira mais conveniente possível em bene
ficio seu, porque o beneficio seu é também da
sociedade, na medida em que ele produz alimen
tos, fibras, combustível da forma mais econômica
possível. Mais do que isto, mantendo esse solo
da melhor maneira possível íntegro, salvando o
que resta para as gerações futuras.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Santinho Furtado.

O SR. CONSTITUINTESANTINHOFURTADO
- Sr. Presidente, Srs. Consbtuintes e Sr. Confe
rencista, o assunto é muito importante para ser
discutido em 3 minutos. Até hoje cedo não fiz
uso da palavra, não fiz perguntas. Só devo dizer
que já saio daqin satisfeito, porque, ouvindo hoje
a Deputada Irma Passoni e agora o Deputado
Aldo Arantes, concordo com que disse o Depu
tado Aldo Arantes, e para felicidade nossa e para
a felicidade do Brasil, vamos sair daqui, desta
SubComissão, com mais reforma agrária Não

é preciso temer aqueles que têm área produtiva,
é a conclusão a que já cheguei. Não podemos
concordar com os grandes latifúndios que exis
tem por este País afora, principalmente de grupos
econômicos que não têm a terra como uso, que
não vivem apenas da terra, mas que têm a terra
como hobby e um desvio do Imposto de Renda,
principalmente desvio de dinheiro do Banco Cen
trai. E aí, como Deputado do Paraná, mas como
bom mineiro, aprendi que só pagamos dívida e
só crescemos com trabalho e economia. E de
que precisamos?

Esta discussão é muito difícil, porque não te
mos recursos. Entretanto, mas não é porque não
temos recursos que não vamos fazer a reforma
agrária. Na Constituinte, precisamos votar em leis
que modifiquem a política, que tenham um plano
de Govemo. Precisamos estatizar os bancos, por
que os bancos usam principalmente o dinheiro
do agricultor, os bancos negociam entre si. E,
de acordo com o Banco Central, o banco tem
que aplicar uma importância na agricultura. O
BAMERlNDUS empresta para o BRADESCO, o
BRADESCO empresta para o BAMERINDUS, fi
cam trocando o dinheiro, e o agricultor fica aí
a ver navios. É um problema sério. Até discordo
que 5 alqueires não dêem para o individuo traba
lhador. Na realidade, dá. Fui para o Paraná como
colono enxadeiro, trabalhei até os 13 anos na
enxada. O primeiro sítio que meu pai comprou,
meu pai nunca foi político, nunca foi funcionário
público, foi como enxadeiro, vendedor de frango,
com o varal nas costas, vendedor de banana
nanica. O primeiro sítio que compramos foi de
5 alqueires, com mangueirão cheio de porcos,
galinheiro cheio de galmha e aos domingos ven
díamos um franguinho para poder fazer a compra.
Dava, sempre deu. Só que o produto agricola
tinha valor.

Como disse o nosso Conferencista, o sujeito
planta aquilo que dá lucro. Ele não vai querer
plantar soja ou arroz se hoje um bóia-fria, entre
cortar e bater, faz uma saca por dia, para pagar
120 cruzados para o bóia-fria vender o saco de
arroz por 115 ou 120. Ele não vai plantar arroz.

Se planta, não colhe. Precisa de quê? De preço!
Mas preço também para o bóia-fria, para o traba
lhador.

Hoje fIZ um desafio aos jomalistas no meu Esta
do, Paraná, para correr a região onde moram os
bóias-frias e fazer ur;na pesquisa, se eles querem
voltar para o mato. As vezes o dono da casa quer
voltar, mas a mulher e os filhos não querem. Eles
vão voltar para quê? Por quê? Respondo ao nobre
Constituinte, meu amigo, Oswaldo Lima Filho.
Desses 800 mil bóias-frias do Paraná, razões di
versas houve para que houvesse essa corrida para
a cidade. Foi a legislação trabalhista, o término
da lavoura de café, cultura que mais emprega
e mais mão-de-obra dá, a desgraçada da televi
são, a propaganda da sociedade de consumo,
a propaganda da carteira de poupança, o pequeno
proprietário sofrido, porque tudo que ele planta
não tem valor, ele achava que se vendesse a sua
pequena propriedade e aplicasse na carteira de
poupança, iria viver às mil maravilhas. Foi o que
fez e assim vivia, até que veio o desgraçado do
Plano Cruzado, e aí até apresentei um projeto
pejo qual o Governo era obrigado a pagar quem
tivesse até 100 mil cruzados só sem propriedade,
sem mais nada, um juro especial, porque eu sabia
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que, o día em que terminasse esse Plano Cruzado,
esse desgraçado não ia ter mais o dinheiro, não
ia ter mais propriedade, não ia ter mais nada e
ia ser um desempregado neste País. É o que está
acontecendo.

Cumprimento V. S' Tenho certeza de que va
mos chegar a uma reforma agrária que satisfaça
a Nação, aos brasileiros e àqueles que têm a sua
propriedade produzindo.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra o Dr.Antônio Ernesto de Salvo.

O DR.ANTÔNIO ERNESTODESALVO-Que
Deus o ouça, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra o nobre Constituinte IvoVanderlinde.

O SR. CONSTITUINTE IVO VANDERLINDE
Sr. Presidente, Sr. Relator,caro Conferência, espe
rei mais ao final, porque não tive o privilégiode
ouvira palestra, porquanto não consegui, embora
agricultor, ser Membro efetivo desta Subcomis
são, e tenho um compromisso com outra.

Temos realmente que sair da discussão do
campo ideológico e ir para a prática. A agricultura
tem que ser uma atividade que dê lucro, dê resul
tado. 05 pequenos agricultores deste País não
estão saindo da agricultura só por amor à cidade
Estão saindo porque está difícil de ficar: E está
dífícll de ficar porque quem já tem propriedade,
tem televisão, tem geladeira, tem até automóvel,
está perdendo, porque já esteve melhor para ele.
Ele foi induzido a ser um consumista também.
É meio irresponsável. Queremos simplesmente
partilhar a terra por partilhar e colocar lá outros
míseráveís. A reforma agrária brasileira está enca
lhando, porque não há dmheiro para fazê-Ia, ou
não se está aplicando dinheiro para fazê-Ia, está-se
fazendo desapropriação de terra para dizer que
se está fazendo reforma agrária, o que é mentira.
Vejo, pelo meu Estado, quando uns estão acam
pados, outros estão indo embora. Infelizmente,
a maioria dos acampados não têm vontade de
trabalhar.

Temos que sair dessa questão e ir para a reali
dade. Discutir o nosso modelo agrícola, um zo
neamento agricola, um plano agrícola. Não va
mos fazer reforma agrária para o grande, mas
para o pequeno.

Pergunto ao ilustre Colega Líder classista, se
acredita que se possa fazer reforma agrária com
êxito para colocar na terra quem quer plantar e
quem tem disposição para isso, se não se discutir
em tomo de que modelo se colocar, para fazer
o quê? Aí, dentro de um zoneamento, temos que
definir um modelo de reforma agrária para cada
região e para cada projeto. Pergunto: V. S' acredita
que se faça reforma agrária com êxito,desde que
haja a disposição de fazer, que haja os recursos
e que haja política agrícola, que não se faz nem
antes nem depois reforma agrária? Ou se fazjun
to, ou não se faz. Esse negócio que se tem que
distribuir terra, que não se pode falar em política
agrícola na distribuição da terra, é utopia. Pergun
to: V. S" acredita que se faça sem ser em um
sistema de cooperação? Ainda não ouvi ninguém
falar em cooperativismo.

Não sle tem como querer que o pequeno agri
cultor tenha sucesso, tenha resultado econômico
se não o implantarmos, pode ser na propriedade
individualizada como na propriedade coletiva.
Não importa. Aí é uma questão de opção, se não

for de forma.çccperada, Aí ternos, que falar em
cooperativismo realmente apoiado.

Vivemosem um País capitalista, onde o nosso
cooperativismo também é meio capitalista e os
que não fizeram um cooperativismo assim já dei
xaram de ser, já fecharam, já faliram.E de repente
se ataca o cooperativismo, porque ele está dentro
de uma filosofia de sobrevivência. Infelizmente,
mesmo na área de cooperativa, o pequeno agri
cultor também está indo para a cidade porque
ele não pode fazer assistência social se não tiver
instrumentalização também, temos que ter uma
proposta concreta. Se desapropria latifúndio ou
não, isto tudo é secundário. Infelizmentea reforma
que está aí, que não acontece, está criando íntran
qüílídade para quem produz. Muita desapropria
ção está sendo feita sem critério.

A questão que deixo:V.S' acredita que se possa
fazer reforma agrária se junto não se discutir mo
delo, forma e se colocar o cooperativismo como
um instrumento e sem se pensar que tipo de
instrumento de apoio vamos dar e ofespaldando
dentro da Constituição para que o cooperativismo
possa ser feito nesse País com êxito,com sucesso
e com seriedade? Que o Govemo f.ermita, que
os banqueiros permitam se faça no B asil também
cooperativismo a partir da poupan a? Isto aqui
é proibido. Foi através da poupa~n que se fez

-cooperativismo nos outros países. T mos que dis
cutir modelo, fórmula, deixar quem está produ
zindoproduzir com tranquilidade. Te os que pro
duzir um modelo para que ao bota os essa gen
te de volta para a terra ou os que ão têm terra
tenham a sua propriedade, que eles á obtenham
êxito, senão vamos criar aquilo, como já se dise,
alimentar uma ilusão hoje para uma frustração
maior amanhã. Só isto.

V. S' acredita que a reforma agrária se faça
com êxito e aqueles que vierem a ser comtem
piados vão ficar na terra produzindo sem que isso
se faça dentro de um modelo cooperativo?

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Com
a palavra o Dr,Antônio Emesto.

O DR.ANTÔNIO ERNESTODE SALVO-Que
se faça, que se possa fazer uma reforma agrária
com êxito, sim. Se vai ser feita com êxito, acho
que depende principalmente da sabedoria e do
bom-senso dos nossos Constituintes Certamente
dentro de qualquer processo de reforma agrária
ou de política agrícola, o cooperativista, o coope
rativismo, aquele autêntico, aquele tradicional,
aquele que elimina a intermediação sem visar
qualquer lucro nesta fase, aquele que reúne forças
de pequenos para combater maiores, esse é pedra
angular de qualquer política agrícola onde o pe
queno proprietário tenha vez.

Há ainda muita coisa a se fazer a este respeito
aqui, nesta Constituinte, porque hoje o coopera
tivismo, aquele pequeno, aquele sadio, aquele
médio, vivedias muito difíceis.É quase impossível
a uma cooperativa, que é cumpridora das leis,
que não tem caixa 11, que busca servir a seu asso
ciado, competir com certas formas desvairadas
de mercados que aí estão.

O SR. IVO VANDERUNDE - E que tenha que
pagar os tributos que hoje se cobram sobre a
agricultura, sem perguntar se está dando lucro.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Srs.
Constituintes, lembro a todos que amanhã temos
uma reunião às 9:00 horas, para ouvirmos o Dr.

Romeu Padilha de Figueiredo, Presidente da EM
BRATUR; o Dr.Ormus Freitas Rivaldo, Presidente
da EMBRAPA, e também, na mesma assentada,
o Dr. Rubens Silva, Presidente do INCRA, e o Dr,
Ingelfritz da Silva.

O Dr.Romeu Padilha precisa deixar-nos o mais
cedo possível porque tem uma viagem marcada
ao Riode Janeiro. Gostaria muito se pudéssemos
começar essa reunião rigorosamente às 9 horas.

Com a palavra o Constituinte Rosa Prata.

*0 SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Sr.
Presidente, Sr. Relator,Sr. Conferencista, não fora
a interferência do Constituinte AldoArantes, talvez
eu não estivesse pronunciando-me nesta oportu
nidade. Faço-o com grande prazer, VIvendo a
mesma preocupação, caro Constituinte, que V.
Ex' manifestou aqui, quando solicitava ao nosso
Expositor a maneira de se fazer, quais os critérios
que ele apontava para se fazer ou para se adotar
uma linha de reforma agrária no nosso País, já
que todos nos manifestamos, de certa maneira,
convergentes para esta questão.

Venho, pois, trazer o meu subsídio, iniciando
por dizerque nas questões que são difíceis,muitas
vezes, pior que não definir o critério é defini-lo
de maneira errônea.

No caso, me pergunto, pergunto ao nosso Con
ferencista e pergunto aos demais companheiros
Constituintes: não será neste Brasil tão grande,
tão diversificado, já evidenciado em vários pro
nunciamentos, em vários apartes aqui, não será
errôneo definir como critério básico de reforma
agrária neste Brasila questão do metro quadrado,
do hectare ou do quilômetro quadrado?

Não valeriaa pena, em vezde estarmos basean
do em dados estatísticos que são de facílima con
testação e sentimos que são, a cada momento,
manipulados a títulode conveniência, para causar
maior impacto, em torno de uma idéia que nos
muitas vezes somos convergentes?

Então, por que não examinarmos um novo cri
tério para a fixação das ações da reforma agrária
baseando-se, sobretudo, no homem e no produto,
classificando, quem sabe, os nosso produtores
pelos produtores de baixa renda, que são esses
que aí estão, grande parte assalariados, sofridos,
onde está a grande disponibilidade da mão-de
obra essa mão-de-obra, vulnerável, esse agrupa
mento de baixa renda que merecia um tipo de
tratamento completamente diferenciado? Eles,
muitas vezes, estão em propriedades, em áreas
que não são propriamente pequenas, que não
são minifúndios, às vezes até são áreas médias,
mas eles são de baixa renda.

Teríamos, então, que, em outro agrupamento,
situar os profissionais da agricultura.

Outro agrupamento seria o dos profissionais
da agricultura que vivem disso e só disso, que
sustentam a produção neste País e que são muito
suscetíveis às ações da técnica agrícola, do crédito
agrícola, das desapropriações, de tudo isso que
compõe esse complexo da política agrícola a que
nos referimos hoje pela manhã.

Um terceiro agrupamento seria o dos especula
dores de terra.

Se fizéssemos esse agrupamento cuidando do
homem, do produtor e do produto, envolvendo
esse homem e o produto? Iríamos ter uma obser
vação muito interessante, meu caro Relator, que
esses especuladores de terra não estão apenas
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na área de latifúndios. Campeiam nessas três ca
tegorias, são quase que invisíveis, andam por aí.

Então, como contribuição, meu caro Consti
tuinte Aldo Arantes, vivendo a sua preocupação,
eu que também a vivo como homem que está
ligado ao setor da agricultura, e vivo isto com
o maior interesse, deixo aqui a minha contribui
ção, e o faço considerando como contribuição
positiva. Quem sabe esse critério, com o qual
estamos amassando barro e com qual não esta
mos chegando à condição alguma, também não
deveria ser reexaminado dentro dessa proposta,
dentro desse novo enunciado, dessa nova preocu
pação, que, penso, caberia a todos dentro de uma
análise dessa natureza!

Muitas dessas questões aqui, irnagmo, se sim
plificariam, e estaríamos trabalhando, como disse
hoje pela manhã, dentro de uma preocupação
de convergência. Por que não? Por que nos disse
'ram que tem que ser por metro quadrado ou
que tem que ser por hectare? Quem disse? O
resultado que estamos colhendo dessa reforma
agrária, que está aí engatinhando, que está aí des
sa maneira, já não seria suficiente para nos dizer
que não estamos no caminho certo?

O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filhó) - V.
Ex- acha que está sendo feita alguma reforma
agrária?

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Per
dão. Estou trazendo uma questão de fundo, uma
questão de critério, estou procurando abarcar o
que seria generalidade da coisa e não a sua excep
cionalidade. Estou preocupado que haja uma si
tuação de c!areamento nessa confusão que está
sendo feita, e faço isto de maneira despretensiosa
e positiva, querendo ouvir, exatamente, meu caro
Expositor, a sua opinião.

O SR. ANTÓNIO ERNESTO DE SALVO
Quando expus algumas idéia, de certa forma en
trei nesse campo que V. Ex- falou ao classificar
pelo menos três tipos de produtores neste País,
com tratamentos e ações inteiramente diferentes
e nem sequer estão submetidos às mesmas leis
de mercado.

Quanto à especulação de terra, sempre lembro
que, nas precárias estatísticas, que temos o núme
ro de área ociosa, ou tida como ociosa, ou que
conste oficialmente como ociosa, é extremamen
te semelhante nos três grupamentos de terra: da
pequena propriedade, da média propriedade e
da grande propriedade.

Então, nesta hora, coloco-me ao seu lado para
perguntar: onde é que está a causa disso? Talvez
tenhamos que realmente repensar.

O SR. CONSTITUINTEROSAPRATA-Permi
te-me, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Pois
não.

O SR. CONSTITUINTEROSA PRATA - Ainda
em apoiamento ao que quis anunciar, tomei con
tato com este quadro dos maiores detentores de
terras, latifúndiários no nosso País. Realmente, é
uma coisa espantosa.

Mas isso aqui é o retrato do meio rural brasi
leiro? Não. Isso aqui, se nos dermos ao trabalho
elementar de analisar, e eu estava tendo esse tra
balho, é a situação muito representativa da Ama
zõnia Legal. A Amazônia Legal está muito bem
retratada aqui. Mé cumprimento o Engenheiro-

agrônomo, o meu colega Carlos Lorena que, a
partir dos dados 90 INCRA, elaborou este quadro

Por que isso? E para impressionar uma platéia,
é para forçar uma situação?

O SR. RELATOR(Oswaldo Lima Filho) - Veja
V. Ex' a Amazônia Legal é mais da metade do
território brasileiro.

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA- São
dois terços. Vamo-nos somar em um tratamento
à Amazônia Legal, à ação fundiária na Amazônia
Legal. Todos estaríamos de acordo.

O'SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Passo
a palavra ao Constituinte Percival Muniz.

O SR. CONSTITUINTE PERCIVAL MUNIZ 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, foi citado aqui,
eu não estava presente, mas fiquei sabendo, a
questão da desapropriação de uma área de no
venta e poucos hectares pelo Governo Federal.
Tomei conhecimento dessa desapropriação e tive
o cuidado de conversar com o Ministro da Refor
ma Agrária, para saber qual a justificativa, o que
estava acontecendo, por que a desapropriação
já estava chegando em área daquele tamanho.
Recebi a seguinte explicação, que passo aos Cole
gas.

Acontece que nessa propriedade espero que
seja a mesma, não afirmo que seja a mesma,
mas é uma propriedade de 94 hectares, que foi
desapropriada recentemente pelo Presidente da
República - moram 22 famílias. Essas 22 famí
lias-20 a 22, não me lembro bem - pertencem
a determinada religião, que, pela decisão que to
maram, considero uma seita. devido à grande
luta que vêm tendo há muito tempo, pela desapro
priação e pela posse dessa área, e já não espe
rando mais, porque o Ministério não tinha propó
sito de desapropriá-la, tomaram uma última ded
são, como só tinham aquilo, o que conseguiram
juntar na vida foi aquela posse, decidiram que,
caso não houvesse a desapropriação, iriam come
ter suicídio coletivo.

Esse fato, documentado, acompanhado por li
deranças, chegou ao conhecimento do Ministério.
Para não ver 22 familias suicidando-se coletiva
mente, com os seus filhos e todos os seus paren
tes, numa área pela qual lutaram durante muito
tempo, tomou-se essa providência.

Foi essa a explicação que recebi do Ministério
sobre a desapropriação dessa área de noventa
e poucos hectares.

Não quero entrar no mérito se a questão foi
justa ou não.

Sr. Presidente, levanto uma preocupação que
verifiquei aqui desde cedo, no primeiro debate
e agora é a preocupação de deixarmos a teoria
e irmos para a prática. Estou entendendo da me
lhor forma. Há a melhor das intenções por parte
das pessoas que têm feito essas colocações, mas
gostaria de entender: ir para a prática da reforma
agrária seria o quê? Assumir o Govemo e fazer
a reforma? Seria pegar a enxada, colocar nas cos
tas e invadir terra?

Se somos Constituintes, se fomos eleitos para
lidar com teoria e para elaborar uma teoria agrária,
para que essa teoria fosse praticada pelo Governo
e pelo País, não há jeito de sairmos da teoria.

Concordo que há teorias diferentes, mas fugir
da teoria não nos fará chegar a lugar nenhum.

Vamos terminar ou fechamos. Declaramo-nos
incompetentes para discutir as teorias da questão
agrária no País, devolvemos à Nação o direito
de elaborar a sua proposta fundiária e não faze
mos Constituição nenhuma, ou, então, vamos
nos debruçar, nos preocupar, ouvir, debater e pro
curar a melhor teoria para que conste do texto
constitucional.

Sem isso, não vamos fazer coisa alguma.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra o Dr. Antônio Ernesto de Salvo.

O SR.ANTÓNIO ERNESTO DE SALVO- Não
me atrevo a dizer se a propriedade citada por
V. Ex' é a mesma a que me referi. Apenas me
parece que neste caso mais caberia uma desapro
priação por utilidade púhlica, paga previamente
em dinheiro, porque estava comprovada a exis
tência de um grupo ponderado de irmãos nossos
brasileiros.

Em segundo lugar, sou um homem da prática,
e aqui a minha dificuldade, sou um homem do
campo, aventuro-me no terreno intelectual emba
sado em 32 anos de vida de fazenda e em alguma
formação que me permitiram a tivesse.

Se tivesse que definir - é uma ousadia -
o que é reforma agrária, diria que é colocar na
terra que não está produzindo homens habilitados
a fazê-lo e que não tenham terra. Vamos criar
os mecanismos para isso. O desafio é dos Srs.
e dou o auxílio dentro dos limites da minha possi
bilidade.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra o Sr. Relator, Constituinte Oswaldo Lima
Filho.

O SR. RELATOR (Osvaldo Uma Filho) - Sr.
Presidnete, Sr. Expositor, Dr. Antônio Ernesto de
Salvo, Srs. Cosntituintes, louvo a Federação Agrí
cola de Minas Gerais pela sua participação neste
debate e a clara exposição do Dr.AntônioErnesto,
que aqui comparece em nome da Federação,
embora deva, de logo, salientar que as colocações
de S. S' me parecem divergir de muitos, os que,
como o Constituinte que ora fala, pensam em
reforma agrária como uma medida fundamental
para evitar a concentração de propriedade territo
rial neste País, que é das mais qraves no mundo.

É possível que na área em que V. S' atua em
Minas Gerais e há casos especiais a que se refiriu,
o aspecto não seja este.

O aspecto real da concentração fundiária no
Brasil é este que aqui está.

O SR. CONSTITUINTE - (lnaudível.)

O SR. RELATOR- (Oswaldo Uma Filho)
Na Amazônia Legal estão os Estados do Pará,
do Amazonas, de Mato Grosso, do Acre, e isto
é quase 2/3 do Território Nacional. V.Ex-" dizem
Amazônia como se a Amazônia fosse a Bolívia
ou outro país.

O SR. CONSTITUINTE- (Fora do microfone,
inaudível.)

O SR. RELATOR - (Oswaldo Uma Filho)
É mais da metade. Isso aqui são as maiores pro
priedades, nobre Constituinte...

O SR. CONSTITUINTE- (Fora do microfone,
inaudíveI.)

O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - Mas
se somos contra, então vamo-nos entender para
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fixar urna política de reforma agrária. Não é possí
velo Brasil continuar com uma situação que per
mite a uma madeireira...

O SR. CONSTITUINTE (Fora do microfone.
inaudível.)

O SR RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - É
um engano de V.Ex'

O SI<. CONSTITUINTE - (Fora do rmcrofone,
maudível.)

O SR. RELATOR(Oswaldo Lima Filho) - Ouvi
religiosamente V.Ex" falarem e espero que o espí
rito democrático...

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Não com muíta fé. V. Ex' andou aparteando.

O SR RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - De
mocraticamente. Espero que V. Ex's me assegu
rem igual direito ou, então, se a Mesa permitir
meia hora de debate. ficarei aqui debatendo com
V.Ex's com o maior prazer.

Dediquei minha vida, uma parte à advocacia,
outra parte à criação de gado, numa pequena
propriedade que possuo, e a maior parte, ao deba
te democrático no Legislativo estadual e federal.
Consequentemente, o debate até me cornpraz

O Sft CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Veja V. Ex", negar terras públicas e o ex-Ministro
afirmar. deixa o País confuso.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima FIlho) - Não
há confusão.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Peço a colaboração do nobre Constituinte com
o Orador que está na tribuna.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - V.
Ex' sabe que há terras destinadas às pesquisas
do Ministério da Agricultura. O ex-MinistroAlysson
Paulinelli sabe disto tão bem como V.Ex' e, como
eu, sabe que o Exército nacional possui grandes
áreas no País para manobras de que não abre
mão, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco,
onde, só no Recife, o Exército possui 10 mil hecta
res das melhores terras do Estado, que, no meu
entender, estão muito mal destinadas, porque po
deria fazer essas manobras no Alto Sertão, e desti
nar as melhores terras de aluvião de Pernambuco
à produção de alimentos nas proximidades da
cidade do Recife. Em São Paulo, a FUNAI tem
terras indígenas. Existem áreas de fronteira que
cabe, por dever constitucional, ao Estado defen
der e que não pode estar dividindo num projeto
qualquer. Tudo isto temos que considerar. Essas
aqui são propriedades privadas que estão cadas
tradas no INCRA. Há uma madeireira que tem
4 milhões e 140 mil hectares de terras. E as matas,
porventura, onde estarão? Em Marte, em Netuno?

Sabemos que há vários estudos sobre a Amazô
nia. Tive contatos com esses estudiosos em Per
nambuco, na Amazônia mesmo e no IPEA. A
Amazônia não é uma terra para produção de
grãos, evidentemente, nem poderia ser o Pampa,
como ai quiseram converter esses generais dos
últimos governos. É uma terra que tem vocação
agrícola para a produção de óleo-de-dendê, de
seringueiras, de cacau, de juta e de arroz. Determi
nadas áreas têm uma vocação agrícola muito rica
e pode f.razergrandes resultados para o País. Não
é possível que ela se faça com o Sr. Daniel Ludwig,

recebendo aqui 2 milhões e 918 hectares que
agora transferiu ao SI' Azevedo Antunes, que, para
receber essa terra, exigiu um flnanciamento de
160 milhões de dólares do Banco do Brasil. Isso
não pode continuar. Então, não há necessidade
de reforma agráría no Brasil? Dizer-se ISSO à Na
ção, quando temos 7 milhões de trabalhadores
sem terra ...

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Permite-me V.Ex' um aparte, nobre Deputado?

O SR RELATOR (Osvaldo Lima Filho) - Ve
jam bem, o Plano Nacional de Reforma Agrária
do Governo, que não está sendo cumprido, foi
por isso que aparteeI o meu nobre colega Rosa
Prata, não pretende grandes coisas. Pretendia ia
calizar 1 milhão e 400 mil famílias. Estava previsto
no ano de 1986 o assentamento de 150 mü famí
lias e não foram assentadas nem 30 mil.

Então, é preciso que esses 7 milhões de com
patriotas nossos, que estão jogados numa miséria
quase absoluta, ou absoluta, sejam resgatados
para a sociedade de consumo, inclusive para se
incorporarem à sociedade brasileira como consu
midores da indústna nacional. O Plano Nacional
de Reforma Agrária demonstra que a agricultura
tem todas as condições naturais para manter 3
rmlhôes e 500 mil empregos permanentes. Treba
lhadores com carteira assinada, com direito à Pre
vidência Social, com condições condignas de
existência, esses não serão afetados pela reforma
agrána. E os outros 7 milhões?

Com prazer, ouço o aparte de V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Manifesto-me totalmente de acordo com V. Ex'
Não tenho nenhum reparo a apor às suas pala
vras.

Apenas chamaria a atenção nesta Subcomis
são, do mais alto nível, onde têm assento dois
ex-Ministros, volto a frisar.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Não
são eles que dão alto nível, sem embargo do res
peito que tenho pelo meu ilustre colega.

O SR. CONSTIT(J)NTE CARDOSO ALVES 
Sem embargo da modéstia de V.Ex" o mais alto
nível da Comissão é atingido pela presença de
dois ex-Ministros da Agricultura: V.Ex' e o Depu
tado Alysson Paulinelli. Dois homens que tiveram,
inclusive, sob sua responsabilidade, os trabalhos
do INCRA. Engenheiro nenhum, por mais emi
nente que seja, pode expor o INCRAa este ridículo:
de mandar para cá um cadastro efetuado em
1978, 1980, 1981 e, no máximo, em 1983. Se
eu fosse Presidente do lNCRA...

O SR. RELATOR(Oswaldo Lima Filho) - Esse
cadastro não é do INCRA, nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUiNTE CARDOSO ALVES 
São dados do INCRA, manipulados peo por ele,
que chegaram aqui...

O SR. RELATOR(Oswaldo Lima Filho) - Que
ro que V. Ex" não incida num engano material.
Esses dados aqui nos foram oferecidos pela Cam
panha Nacional da Reforma Agrária, não pelo IN
CRA.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Esses dados foram tabulados pelo Engenheiro
Agrônomo Carlos Lorena, a partir de dados do
INCRA. São dados oficiais.

Então, pergunto a V.u: são esses os últirnos
dados do (NCRA?

O SR. RELATOR (Oswaldo LIma Filho) - Pro
vavelmente, não.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Então, peço a V.Ex' que, como Relator da Subco
missão, requeira do INCRAa hsta dos 50 maiores
prorr.,« :;; da Nação presentemente.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Já
solicitei,

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES
Depois disso, houve Inclusive, transações imobi
liárias. o Grupo Jari passou para o Grupo Antunes
etc.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima FIlho) - É
claro,

O SR. CONSTITUiNTE CARDOSO ALVES 
De modo que, como sinal de respeito a esta Sub
comissão e ao INCRA, peço a V.Ex', como Relator,
e ao ilustre Presidente em exercício. reclamem
do INCRA a atualização desses dados, que é o
mínimo que ele pode oferecer a esta Subcomis
são.

O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - O
nobre Deputado Cardoso Alves tem razão. Antes
mesmo que recebesse esses dados, aqui, já havia
pedido ao INCRAessa providência.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES 
Nobre Relator, um esclarecimento. Esse quadro
foi trazido a esta Subcomissão por mim. Não foi
encaminhado pelo INCRA...

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES
Então, não há nada mais a estranhar.

O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - Os
dados estão aqui. Então, o que há de estranhar
são os dados, nobre Constituinte Cardoso Alves.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Eu não estranho.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - V.
Ex' não, mas eu estranho. Estranho o fato de
V.Ex' não estranhar que haja no Brasil uma pro
priedade de 4 milhões de hectares. O fato da
atualização é importante.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Ter uma propriedade desse tamanho improdutiva
é um bruto desrespeito. É um desaforo. Desaforo
maior é o INCRAtrazer esses dados aqui desatua
lizados.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Já
foi dito aqui que não foi o INCRA. Não foi trazido
pelo INCRA, nobre Constituinte. Isso aí estavanum
trabalho elaborado por José Gomes da Silva,
membro integrante da Campanha Nacional de
Reforma Agrária. Não é um documento oficial
doINCRA.

O ilustre Expositor falou em expressões que
me parecem tipicamente subjetivas. S. S" falou
que a reforma agrária que pretendia ou que admi
tia seria a que atendesse aos objetivos típicos do
homem rural brasileiro.

Ora, isto é altamente subjetivo.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES
Mais subjetivo é se falar em reforma agrária...
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o SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) 
Objetivos são os números' existem 7 milhões ou
mais de trabalhadores rurars sem-terra vivendo
em pobreza absoluta. Esses homens precisam
ser assentados na terra, para que se evite, nobre
Constituinte AlyssonPaulinelli, isso que já foi dito
e repetido até à exaustão nesta Subcomissão, que
32 milhões de pessoas tenham sido expulsas do
campo para as cidades nestes últimos vinte anos.
Estão construindo um cinturão de miséria que
torna inviável a própria existência da sociedade
brasileira. Quando nós, defendemos a reforma
agrária e nela nos empenhamos, e muitos ficam
estranhando toda essa inquietação, é porque essa
reforma agrária já deveria ter sido há mais de
cem anos. Ela foi feita na América do Norte há
120 anos. Foi reclamada. José Bonifácio,ao fazer
a sua memória sobre a Abolição da Escravatura,
pedia que se desse terra aos homens que se fos
sem tornando forro, e se lhes desse uma pequena
ajuda para que eles a trabalhassem. Isto nos idos
de 1822. Estamos, da Independência para cá,
mais de 150 anos, e nada disto foi feito pratica
mente. Há alguns casos esporádicos. O Governo
do General Médici - que condeno como um
dos mais violentos e arbitrários deste País - fez
uma experiência de reforma agrária. Gostaria de
fazer essa justiça, em Rondônia, mais de um mi
lhão de hectares ali foram divididos e para lá,
por isso mesmo, se deslocou uma massa enorme
de camponeses sem-terra, com resultado muito
louvável, no meu entender. Por outro lado, S S·
fala em extirpar o mundo dos miseráveis. Não
gostei da expressão, como não gostou a Consti
tuinte Irma Passoni. Deveríamos elevar os pobres
e miserávies do Brasil a um nívelcompatível com
a dignidade humana.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVAS
Mas só se pode acabar com o mundo dos miserá
veis extirpando a miséria, promovendo...

OSR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho)-Extir
par a miséria é uma coisa; extirpar o mundo dos
miseráveis é outra.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Assim V. Ex" dá a impressão de que S. Sa quer
fazer uma matança coletiva. O que é que V. Ex"
quer dizer com isso?

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima FIlho)- Não
estou dizendo isto. Não gostei da expressão.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Não gostou do português que S. Sa. empregou.
V. Ex" está sendo maldoso.

O RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - V. Ex"
não me pertubar com a sua costumeira violência,
com o seu duplo sentido.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Não, estou-me perturbando é com a sua maldade.

O SR. PRESIDENTE(Rachidi Saldanha Derzi)
- A Presidência solicita ao nobre Deputado Car
doso Alves se abstenha de interferir e deixe o
nobre Relator concluir.

O SR.RELATOR (Osvaldo Lima Filho)- Con
cordo com uma afirmação do expositor.Esta tem
o meu mais entusiátisco aplauso. É quando S.
Sodiz que o agricultor brasileiro não pode conti
nuar a ser mercado cativo da indústria naiconal.
Perfeito! Os interesses da indústria nacional sem
pre predominaram sobre os interesses do agri
cultor brasileiro, que sempre foi o primo-pobre
da vida brasileira.

Quando S. So falou na produção do álcool e
se referiu á pressão urbana e da produção de
automóveis etc. para a classe média urbana, não
salientou devidamente que essa podução de ál
cool, que realmente foi um grande resultado do
ponto de vistaeconômico, levoueste País a produ
zirmais de 10 bilhões de litros, custou o desloca
mento da terra de centenas de milhares de brasi
leiros que foram expulsos da terra por esse pro
grama, o PROÁLCOOL.

O nobre Constituinte Assis Canuto, de quem
tenho divergido muita nesta Subcomissão, afir
mou há pouco uma grande verdade, ao salientar
os erros desse Programa, demonstrando que ele
poderia ter sido localizado em áreas onde não
havia grande concentração demográfica, no Cen
tro-Oeste do País, permitindo que os agricultores
continuassem a produzir alimentos na zona do
oeste de São Paulo e do Paraná, mas não se
fez isso. Na Paraíba se localizam seis das maiores
destilarias de açúcar do Nordeste, em Pernam
buco, numa zona já de si com grande densidade
demográfica, se localizam outras tantas refinarias
de açúcar. Tudo isso aumentou a área de produ
ção de cana e reduziu a de produção de alimentos.
Como resultado Pernambuco, hoje, está impor
tando farinha-de-mandioca do Espírito Santo. Na
turalmente que a população está consumindo ali
mentos da pior qualidade pelo mais alto preço.
Não há quase produção de ahrnentos na Zona
da Mata de Pernambuco. Por quê? Pela expansão
da lavoura canavieira destinada à produção de
álcool, que tomou, evidentemente, largas áreas
da produção de alimentos. Isso até com erros,
vamos dizer assim, de estudo de produção, que
são lastimáveis.

O ilustre Diretor da Companhia de Financia
mento da Produção, que é um agricultor e um
técnico agrícola admirável, Dr, Inácio, dizia-me
há pouco tempo, por exemplo, que os agricultores
do Oeste de São Paulo e do Paraná foram levados
a vender suas áreas de produção por alto preço
para a produção de álcool, e foram adquirir novas
terras e produzir soja no sul de Mato Grosso. Lá
eles não dispõem de toda a infra-estrutura de
transporte e armazenagem de que dispunham no
Paraná e em São Paulo. Todo o Projeto, em si,
foi um erro só. Transferiu-se uma produção...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ EGREJA- Per
mite-me uma intervenção (Assentimento do Rela
tor.)O PROÁLCOOL foifeito,evidentemente, com
certo afogadilho, ninguém desconhece isto, por
que o Brasil,na ocasião, surpreendido pelo segun
da crise do petróleo, não tinha as divisas neces
sárias para importar o combustível que seria ne
cessário para movimentar a economia nacional.
O direcionamento inicial do PROÁLCOOL para
as zonas que já produziam açúcar tinha a vanta
gem imensa de permitir que em pouco tempo
se desse resposta ao Programa, atendendo par
cialmente às metas que o Governo pretendia. Isso
foi conseguido, principalmente porque o equipa
mento já instalado nas usinas da época, de moa
gem e de preparo da garapa e do caldo, que
é a parte mais pesada, financeiramente falando,
do equipamento, já estava instalado e ocioso.

O SR. RELATOR (Osvaldo Uma Filho)-Esse
fato é conhecido, pelo menos para mim, que,
até por dever de convivência com o problema,
tive que me debruçar sobre ele. Ninguém nega

que houve uso de capacidade ociosa de uma
tecnologia nacional. O erro que todos lamenta
mos foi que o Governo, tendo despendido uma
fortuna para subsidiar o Programa do Álcool,por
que toda essa indústria foi construi da em 7 a
10 anos, com juros de 8 a 10%, quando os juros
andavam já pela casa dos 40/50% , eram, portan
to, juros negativos, tudo isso foi feito sem nenhu
ma consideração ao problema social. O traba
lhador nunca foi considerado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ EGREJA- Gos
taria de terminar o meu raciocínio, nobre Relator.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- A Presidência solicita a V. Ex" conclua rapida
mente seu racíoncínío, porque o tempo destinado
ao Sr. Relator já está avançado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ EGREJA - En
tão, houve vantagens e desvantagens com o
PROÁLCOOL. Todos sabem disto. Como em
qualquer programa, há progressos e recuos. O
Governo,depois disso, temos que lhe fazerjustiça,
encaminhou a maior parte dos projetos após
aquele impacto incial de 4/5 primeiros anos ne
cessários à implantação do PROÁLCOOL, para
áreas diversas daquelas chamadas de produção
de alimentos.

Não quero estender-me mais, porque a Mesa
me chama a atenção para o tempo, mas oportu
namento teremos ocasião de discutir este assunto
com o maior prazer.

O SR.RELATOR (Oswaldo Uma Filho)- Con
cluo também, Sr. Presidente.

Como sempre acontece no Brasil, quem paga
a fatura é o trabalhador, é o homem humilde.
As grandes empresas recolheram os recursos do
Governo a juros negativos, a prazo de dez anos.
E aqui vai uma resposta a muitos que exaltam
esses empresários que se lançam com coragem
para a vastidão do País, mas se lançam à sombra
de altos e gordos subsídios do Governo.Enquanto
isso, o trabalhador é afastado da terra, é jogado
para as regiões inóspitas e se converte, na maioria
dos casos, em bóias-frias, vivendo nas condições
mais deploráveis que a Nação não pode mais
deixar continuar.

Só tenho, para concluir, uma indagação ao ilus
tre expositor,Dr.AntônioErnesto de Salvo,a mes
ma que já foi feita pelo nobre Constituinte Aldo
Arantes.É que S. S' que é um técnico agronômico
de reconhecido valor, não se definiu quanto a
um limite razoável para o estabelecimento da re
forma agrária.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ EGREJA - No
Acre ou em São Paulo?

O SR RELATOR (Oswaldo Lima Filho)- Nos
diversos Estados. Sabe V. Ex', que é um produtor
rural, é um advogado brilhante, é um homem
afeito à leqrslação agrária, o módulo rural varia
de Região para Região. Ele vai de 20 hectares
em São Paulo a 110 hectares no Norte do Brasil.
Então, é a ausência desse limite que nós, que
defendemos a reforma agrária, não entendemos
que as entidades que se declaram favoráveis à
reforma agrária fiquem nessa indefinição.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra o Dr. Antônio Ernesto de Salvo para
suas considerações finais.
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o SR. ANT6NIO ERNESTO DE SALVO- Sr.
Presidente, Sr. Relator, gostaria de poder respon
der com precisão à pergunta que V.Ex" faz quanto
ao limite de propriedade. Parece-me que, nos ape
gando a este tipo de conceito, também não vamos
fazer a reforma agrária, porque, se nos esque
cemos daqueles compromissos iniciais para que
haja condição de o homem explorar a terra, para
discutirmos horas intermináveis, aspectos mera
mente retóricos da questão, vamos chegar a al
gum tipo de política que diminua a concentração
de propriedade rural, que iniba o crescimento des
mesurado das propriedades, mas não é aí que
vamos começar a reforma agrária.

Peço também perdão por ter usado um verbo
que não agradou a V. Ex", mas acredito que seja
mais perdoável o uso indevido de verbos do que
a manipulação maldosa de idéias.

Fínelmente, gostaria de ler para V.Ex" - fazen
deiro modesto que sou, mas com algum tempo
ainda para ler - um trabalho da Universidade
Federal de Viçosa, sobre o qual pediria a medita
ção de' V. Ex" para este assunto.

"Asegunda conclusão refere-se à proposta
do Govemo do Presidente José Sarney para
o setor agrícola, com destaque à produção
de alimentos para o consumo doméstico e
atendimento a pequenos agricultores. São
dois pontos extremamente importantes, na
medida em que o processo de desenvolvi
mento agrícola experimentado pelo Brasil,
nas últimas décadas, discriminou fortemente
ambos, acarretando graves conseqüências,
tanto econômicas como sociais.

Não se pode colocar dúvida quanto ao
acerto dessas preocupações governa
mentais. O que se questiona, entretanto, é
o atrelamento dessas duas prioridades. Os
resultados encontrados nesse trabalho suge
rem caminhos diferentes na perseguição dos
objetivos governamentais. Haverá maior pro
babilidade de sucesso caso essas prioridades
sejam entendidas em contextos diferentes:
a produção de alimentos deve ser vista num
contexto de abastecimento, isto é, maior ofer
ta e preços baixos. Nesta perspectiva o cami
nho indica o sentido dos grandes produtores
que têm possibilidade de adotar alta tecno
logia e conseguir elevada produtividade.

Por outro lado, o desenvolvimento econô
mico dos pequenos agricultores, no contexto
de renda, e, para tal, deverá estar presente
em seu conjunto de explorações a maior lu
cratividade.

Em outras palavras, o sucesso no alcance
das prioridades governamentais estará mais
próximo na medida em que os produtos aqrf
colas do mercado doméstico aproximarem
se mais dos grandes agricultores e, conse
qüentemente, distanciarem-se mais dos pe
quenos agricultores.

Com essas idéias não se pensa em elimi
mil' a produção de alimentos básicos do pe
queno agricultor, mas sim reduzi-Ia a níveis
de subsistência alimentar. O que se propõe
é que o intercâmbio comercial do pequeno
a~,ricultor seja feito com produtos de maior
potencial de lucro, sobretudo com produtos
em que ele possa agregar a maior quantidade
de mão-de-obra."

São posições que contestam frontalmente
muitas das coisas que se dizem por aqui.

O SR.RELATOR(Oswaldo Lima Filho) -Muito
discutíveis.

O SR.ANT6NIO ERNESTO DE SALVO - En
tão, homem que sou da prática, mas por ser tam
bém um agricultor, sou homem do subjetivismo
e acho que precisamos, nesta questão de reforma
agrária, sonhar um pouco, e ter um objetivo aliado
ao subjetivo, para chegarmos ao interesse co
mum da sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Agra
deço ao DI'. Antônio Ernesto de Salvo sua pre
sença e as contribuições que trouxe a esta Subco
missão.

Nada mais havendo a tratar, convoco uma reu
nião para amanhã às 9 horas.

Está encerrada a reunião.

(Encerra-se a reunião às 20 horas e 15
minutos.)

ATADA5' REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas
e onze minutos, em sala do Anexo 11 do Senado
Federal, reuniu-se a Subcomissão da PolíticaAgn
cola e Fundiária e da Reforma Agrária, sob a Presi
dência do Primeiro Vice-Presidente, Constituinte
Rachid Saldanha Derzi, com a presença dos se
guintes Constituintes: Jonas Pinheiro, Fernando
Santana, Virgílio Galassi, Lael Varella,VIcente Bo
go, Irma Passoni, Ivo Mainardi, Osvaldo Uma Fi
lho, Aldo Arantes, Assis Canuto, Benedicto Mon
teiro, José Egreja, Rosa Prata, Victor Fontana,
Santinho Furtado, Valter Pereira, Alysson Pauli
nelli,Edison Lobão, Jorge Vianna, Mauro Borges,
Ruy Nedel, IvoVanderlinde, Antero de Barros, José
Mendonça de Morais e Osvaldo Almeida. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declarou
iniciados os trabalhos, solicitando dada como lida
a Ata da reunião anterior, que foi aprovada. A
seguir, deu-se início ao Expediente, com o Presi
dente convidando o conferencista, DI'. Romeu Pa
dilha de Figueiredo, Presidente da Empresa Brasi
leira de Assistência Técnica e Extensão Rural-EM
BRATER, para tomar lugar à Mesa e fazer sua
exposição. Levantando Questões de Ordem, usa
ram da palavra dos Senhores Constituintes Osval
do Uma Filho e Fernando Santana. Usando o
tempo regimental, o expositor encerrou suas pala
vras e iniciaram-se 05 debates, interpelando o ora
dor os seguintes Constituintes: Fernando Santa.
na, Virgílio Galassi, Jonas Pinheiro, Irma Passoni,
Aldo Arantes, VIcente Bogo, Ivo Mainardi, Assis
Canuto, Benedito Monteiro e Osvaldo Lima Filho,
aos quais respondeu o orador, encerrando sua
conferência, ocasião em que foi aplaudido. Às
dez horas e quarenta minutos o Senhor Presi
dente, Constituinte Rachid Saldanha Derzi,verbal
mente passou a Presidência ao seu Titular, Consti
tuinte Edison Lobão, que a assume, agradece ao
convidado e Imediatamente passa a palavra ao
segundo expositor, DI'. Rubem IIgenfritz da Silva,
Presidente do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária-Incra, para início de sua pales
tra. Terminado o tempo regimental do orador,
iniciaram-se os debates, interpelando o conferen
cista os Senhores Constituintes: Benedito Mon
teiro, Irma Passoni, Edison Lobão.SaldenhaDerzi,

Jonas Pinheiro e Assis Canuto. As onze horas
e trinta minutos o Senhor Presidente propõe uma
votação nominal para inversão da Pauta, suge
rindo dar continuidade aos trabalhos no perfodo
da tarde. Argüindo Questão de Ordem, usa da
palavra o Constituinte Valter Pereira. O Senhor
Presidente comunica aos presentes que irá proce
der à votação. Por onze votos a oito, decide o
Plenário pela continuidade dos debates. Reinicia
dos os debates, interpelam o orador os seguintes
Senhores Constituintes: Valter Pereira, Assis Ca
nuto, José Mendonça de Morais, Alysson Pauli
nelli,Antero de Barros, IvoVanderlinde e Benedito
Monteiro. Às treze horas e vinte minutos o Senhor
Presidente propõe aos presentes encerrar os tra
balhos, pelo tardar da hora, e dar continuidade
aos debates às dezessete horas, convidando o
conferencista a aceitar, no que é atendido. Pela
Ordem usaram da palavra os Constituintes: Rosa
Prata, Vicente Bogo e Osvaldo Lima Filho. O Rela
tor, Constituinte Osvaldo Lima Filho, tece consi
derações sobre as futuras visitas, entidades e per
sonalidades que deverão ser ouvidas. O Senhor
Presidente sugere que o Roteiro, proposto pelo
Relator, seja aprovado. Sendo aprovado, vai abai
xo transcrito, ficando a designação dos dias e
horários a serem feitos pela Presidência da Subco
missão. Foi aprovado o seguinte roteiro:

- Visitaao assentamento do Incra na Fazenda
Anoni, em Sarandi, Rio Grande do Sul;

- Visita ao assentamento de colonos brasilei
ros vindos do Paraguai em Novo Horizonte e Pa
droeira, em Mato Grosso do Sul;

- Visita ao assentamento de Pitanga, em Per
nambuco, com audiência às Federações dos Tra
balhadores Rurais de Alagoas, Pernambuco, Pa
raíba e Rio Grande do Norte, em Recife-PE;

-Audiência com representante da Associação
dos Empresários da Amazônia;

-Audiência com a Confederação Nacional da
Agricultura (CNA);

-Audiência com a Sociedade Rural Brasileira;
- VIsita às Entidades Representativas de Tra-

balhadores Rurais em Araguaína-GO e Parago
minas-PA;

- Visita aos Municípios de Santa Inês-MA e
Bacabal-MA;

- Visita ao Perímetro Irrigado em Barreira-BA,
da CODEVASF;

-Audiência com a Confederação dos Traba
lhadores na Agricultura-CONTAG;

-Audiência com o Excelentíssimo Senhor Mi
nistro da Reforma e Desenvolvimento Agrário, DI'.
Dante de Oliveira;

-Audiência com a Organização das Coope
rativas Brasileiras. O inteiro teor dos trabalhos da
reunião será publicado, após a tradução das notas
taquigráficas e o competente registro datilográ
fico, no Diário da Assembléia Nacional Consti
tuinte. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente deu por encerrados os trabalhos às 13:36
horas, comunicando a presença do lIustrissimo
Senhor Presidente da Embrapa, DI'. Ormuz Freitas
Rivaldo em Plenário no próximo dia 24 de abril,
em reunião extraordinária às quatorze horas e
convocando para a reunião às dezessete horas.
ainda hoje, dia 23 de abril, para a continuidade
dos debates com o Senhor Presidente do Incra,
DI'. Rubem IIgenfritz da Silva. E, para constar, eu,
Mauro Lopes de Sá, Secretário, lavrei a presente
Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada
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pelo Presidente. Constituinte Rachid Saldanha
Derzi, 2°,Vlce-Presidente no exercício da Presi
dência.

Af'fEXOÀ ATA DA 5' REUNIÃO (ORDlNA
RIA) DA SUBCOMISSÃO DA POLÍTICA
AGRfCOLA E FUNDIÁRIA E DA REFORMA
AGRÁRIA, REALIZADA EM23 DEABRIL DE
1987, ÀS 9:11 HORAS, ÍNTEGRA DO APA
NHAMENTO TAQ(JIGRÁFICO, COMPaBU
0\ç40 DEVIDAMENTE AUTORIZADA PE
LO SENHORPRESIDENTEDASUBCOMlS
&40, CONSTITUINTE RACHID SALDAf'fHA
DERZI.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Havendo número, declaro aberta a reunião.

Concedo a palavra ao Sr. Romeu Padilha.
O SR. ROMEU PADILHA - Sr. Presidente, Srs.

Constituintes: O assunto que abordarei está divi
dido em quatro tópicos: O primeiro tópico é agri
cultura, que queremos tornar contemporânea no
Brasil e o seu rebatimento na Constituição; o se
gundo tópico, seria tratar da importância das uni
dades familiares de produção rural. O terceiro,
a urgência e a necessidade da reforma agrária
e o quarto, a assistência técnica e a extensão
rural.

O primeiro tópico, na verdade, o da agricultura
em geral, que queremos tomar contemporânea
e a nova constituição, vou passar mais rapida
mente, mas diria que todos nós temos consciên
cia, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, de que
o modelo de desenvolvimento e até melhor dizen
do de crescimento econômico que norteou este
País nos último 40 anos, ele está esgotado, já
não atende às necessidades da sociedade brasi
leira,quer dizer,aquele modelo pautado na substi
tuição de importações. Ele prestou serviços, mas
agora está esgotado, não atende as nossas neces
sidades.

Durante esse período, do modelo de cresci
mento econômico pautado na substituição das
importações, evidentemente, a agricultura teve
um grande papel, nós todos sabemos. Ela foi
contemplada com ações, com subsídios, com fa
vores e com penalizações que eram consistentes
com esse modelo de substituição de importações.
Daí, exatamente, todo o estímulo que se deu a
determinados ramos da agricultura de exporta
ções, determinada política de crédito que, inclu
sive, estimulava, criava e vinculava a criação do
mercado interno para o parque industrial que es
tão se montava e assim por diante.

Mas é verdade também que durante esse tem
po, onde essa agricultura se transformou, não
vamos dizer que essa agricultura permaneceu es
tagnada nesses 40 anos, ela sofreu profundas
transformações, seja porque se mercantilizou-se
abriu-se mais ainda, diversificando-se, inclusive,
as linhas de exportação, monetarízou-se, endiví
dou-se, articulou-se nacionalmente e se articulou
com outros sistemas, com outros setores econô
micos do País como o agroinduistríel, o financeiro
e o bancário.

É verdade que também se poderia dizer que
houve, em determinados produtos, produtores,
regiões, uma modernização tecnológica, mas te
nhamos certeza - e nós temos consistência disso
- de que essa agricultura que se transformou,
que mudou, ela também não resolveu problemas
serííssírnos e alguns ela até aguçou. O problema

da miséria no campo, o problema da falta de
condições dignas para a população rural, o pro
blema da concentração e centralização da riqueza,
da renda, do poder e da cultura, e, sobretudo,
uma penalização da agricultura de alimentos que
foi,paulatinamente, entregue aos agricultores po
bres para que eles produzissem pobremente para
os pobres das cidades. Esses fenômeno, junta
mente com o próprio estilo de modelo de desen
volvimento rural fez com que o Brasiltivesse sofri
do e esteja ainda com um processo cruel de darwi
nismo social no qual são eliminados os pequenos
produtores familiares do meio rural.

Por outro lado, evidentemente, acho que du
rante essa transformação da agricultura brasileira,
mantiveram-se alguns traços que eu poderia cha
mar retrógrados. Rapidamente eu diria, primeiro
este que era a não integração, a não viabilização
econômica, tecnológia e social dos contingentes
majoritários do meio rural, sejam eles da unidade
de produção familiar,sejam eles das classes assa
lariadas no meio rural; segundo, a não existência,
não é bem a não existência, temos somente o
caráter embrionário na nossa sociedade rural bra
sileira. Uma classe empresarial agrícola progres
sista que não tema as conquistas sociais dos tra
balhadores ou das unidades familiares de produ
ção, e finalmente, um ranço que é secular de
considerar riqueza a terra, mesmo que ela não
tenho Sido construída, mesmo que ela não tenha
sido fundamentada no trabalho, no esforço, no
investimento, no empreendimento, portanto, a vi
são patrimonial e mobilista.

É preciso, portanto, que mudemos a agricultura
em geral, para atender às novas demandas da
sociedade. Eu li isto aí para os Srs. Constitumtes,
pelo menos sugestões em oito tópicos para agri
cultura em geral. Infelizmente, por uma questão
de tempo, eu não vou tratar, exclusivamente dele,
mas vou listaros tópicos, pois é fundamental para
essa nova agricultura, para esse novo modelo de
desenvolvimento econômico social brasileiro,que
haja, realmente, um esforço de regionalização da
produção agrícola, um zoneamento agroecoló
gico e econômico.

É necessário - e depois tem os detalhes no
texto - que pensemos em uma nova forma de
financiamento dos investimentos, dos custeios da
comercialização da produção rural.Evidentemen
te, acho e sou daqueles que não aceitam que
se doutorize a área rural de maneira que não se
dê a ela e aos agricultores o poder de usar as
suas próprias poupanças sob a sua própria admi
nistração. Nessa linha, a proposta é, exatamente,
de que fortaleçamos, apoiemos, viabilizemos,esti
mulemos um subsistema de crédito rural, prova
velmente tendo como embnão - o sistema de
crédito rural cooperativo, sob a liderança do
BNCC, onde os agncultores possam, eles mes
mos, aplicar e reciclar suas poupanças e seus
lucros.

Terceiro' é fundamental, nessa mesma linha,
que haja uma ampliação dos investimentos públi
cos e privados na agricultura. Não. Podemos mais
tentar continuar a treinar os recursos da agricul
tura, da pecuána, para, exclusivamente, investi
mentos nas cidades.

Quarto: a política comercial. Evidentemente,
nós propomos que haja uma deliberação bem
maior do funcionamento dos mercados dos pro
dutos agrícolas, mas com regras bem defmidas

da intervenção estatal. Definitivamente. Espero
que nenhum de nós pensemos que a agricultura
pode ficar exclusivamente ao sabor dos merca
dos. A mão invisível é cruel na agricultura, cruel
para o agricultor, cruel para produtor, cruel para
o trabalhador, cruel para o pequeno, para o médio
e para o grande, para o trabalhador que, pelas
suas próprias condições, exige uma participação
do Estado como regulador da economia, embora
um Estado democrático

Quinto: é um grande esforço na área tecnoló
gica. Temos que tomar consciência de que nós
vivemos em um País que é fundamentalmente
tropical, onde existem, pelo menos três grandes
ecossistemas diferenciados do resto do mundo,
como é a Região Amazônica, como é a Região
dos Cerrados, como é a Região do Semi-árido
nordestino e que esses três grandes subsistemas
precisam de grandes investimentos na área tecno
lógica. Não será a tecnologia dos países tempe
rados que vai dar a solução tecnológica para esse
nosso problema. Além diSSO, a própria tecnologia
teria de se adaptar às nossas condições econômi
co-financeiras, sociais, aos nossos esforços de
soberania e às nossas raizes culturais. Temos que
pensar numa agricultura tecnológica tropical e
diferenciada.

Sexto: um esforço na área de organização rural.
Os agricultores não poderão se integrar de uma
forma dinâmica e vantajosa para eles na econo
mia de mercado, nos vários mercados financeiro
e do insumo, no mercado da produção se não
estiverem orqamzados, se não elevarem o seu
poder de barganha; portanto, precisamos viabi
lizar formas de organização mais eficientes dos
interesses dos agricultores.

Sétimo: um esforço hercúleo na linha da forma
ção dos agricultores. A questão educacional está
intrincada, ela permeia todas as áreas do País,
evidentemente, todos os setores da economia,
mas, seguramente, é fundamental, para que o
agricultor, que realiza um trabalho ligado urnbílí
calmente aos recursos naturais deste País, ao pa
trimônio ecológico deste País e que fornece ali
mentos para este País em excedentes exportáveis,
que ele receba do Estado um tratamento na área
da educação, na área do treinamento da extensão
rural à altura da responsabilidade que ele tem.

O oitavo ponto: fortalecimento político dos inte
resses dos agricultores, e esse fortalecimento que
passa pela própria orgamzação rural também pas
sa pelo fortalecimento das áreas do setor público
estadual" federal e mumcipal que tratam da agri
cultura. E importante fortalecer os setores públi
cos agrícolas, especialmente o Ministérioda Agri
cultura, de forma que ele possa, juntamente com
a sociedade articular, defender e propor soluções
agrícolas.

Finalmente, eu diria que seria essencial para
esta agricultura resolver a questão agrária, e a
questão agrária, na minha opinião, não poderá
ser resolvida se não tivermos dois braços, uma
políticadiferenciada, sustentável, de apoio, preser
vação e estimulo à unidade familiar de produção
e à reforma agrária. Esses dois aspectos serão
fundamentais para reverter os aspectos concen
tradores, centralízadores, predatórios do atual mo
delo da agricultura.
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Ai, eu vou entrar numa parte lida que me pare
ceu resumo disso que nós falamos:

"Penso, portanto, que a nova Constituição
deverá estabelecer um marco jurídico e insti
tucional maior que viabilizeuma agricultura
diversificada na qual conviva, dinamicamen
te, a produção de alimentos, as matérias
primas industriais e de energéticos. Uma
aglicultura em que coexistam grandes, mé
dias, pequenas empresas nitidamente capita
listas e que respeitem as conquistas traba
lhistas com unidades familiares de produção,
importantíssimas para a economia do País
e base do bem-estar social de inúmeros bra
sileiros. Uma agricultura ecologicamente
equilibrada, energicamente sustentável, tec
nologicamente independente, eficiente e
adaptada as nossas reais condições sócio-e
conõmicas e culturais, onde as atividades
não agrícolas, intimamente vinculadas ao de
senvolvimento da agricultura tais como as
comerciais, as agroindustriais, as artesanais,
as bancárias, estejam articuladas com as de
senvolvidas pelos agricultores e, preferente
mente, sob o controle e ou com a particí
pação desses mesmos agricultores. Uma
agricultura pautada nas decisões e nas inicia
tivas e na responsabilidade de agricultores
liyrese de suas associações autônomas. Uma
agricultura em que aqueles que a fazem tra
balhem menos penosamente e melhor, em
que os frutos desse trabalho fiquem também
.corn eles, onde se produza mais e com mais
qualidade e onde funcionem mecanismos
sociaís mais justos de apropriação e distri
buição de riqueza e da renda criada, na qual
os que vivem no campo sejam reconhecidos
como cidadãos plenos. Uma agricultura no
qual o aparelho burocrático e a presença do
estado não sejam superdimensionados e pa
es, mas que também não sejam nanicos
nem omissos diante de mecanismos que
consagram e aprofundam desigualdade e in
justiças. Tanto é exagero tudo ser estatizado
quanto quase nada estar sob o controle da
sociedade polrticarnente organizada. O que
se espera é um estado adequado a desem
penhar as suas responsabilidades regulado
ras e estimuladoras da capacidade de cria
ção, empreendimento, gerenciamento dos
próprios agricultores. Uma agricultura que
não deprede os nossos recursos naturais, an
tes, que aproveite a diversidade dos nossos
ecossistemas tropicais, a potencialidade dos
nossos solos, de nossas águas, a rusticidade
e a resistência de nossas plantas e de nossos
animais, as bolsas de nossas fontes energé
ticas. Uma agricultura que, sobretudo, não
deurade as condições de vida e de tràbalho
nem a dignidade de nossos agricultores e
de suas famílias"

O sequndo aspecto que eu gostaria de tratar
é dentro desse quadro que acho que é funda
mental, analisar o papel, a importância das unida
des familiares de produção.

Dentro desse quadro maior em que nós esta
mos preconizando a co-existência de vários agen
tes econômicos, não estamos preconizando a su
pressão nem do grande, médio ou do pequeno
empresário capitalista que respeite as conquistas

trabalhistas, fftftrestamos, portanto, também con
templando a eliminação da unidade pequena de
produção. Temos, no entanto, de dizerque devem
prevalecer os interesses daqueles que constituem
o segmento majoritário da população rural. E
quais são esses segmentos e quais são os elemen
tos que constituem o movimento majoritário da
população rural? Os míni, os pequenos e os mé
dios proprietários, os arrendatários, os posseiros,
os parceiros, os trabalhadores permanentes e os
bóias-frias. Considero, portanto, oportuno desta
car nesta Assembléia Nacional Constituinte a im
portância da unidade familiar de produção como
sendo essencial para viabilizar uma democracia
sólida e democratizar um processo e uma reali
dade dinâmica sócio-econômica mais próspera
e equitativa. Por causa desse processo de darwi
nismo social, tem sido deterioradas as bases de
reprodução e as bases de sustentação dessa pe
quena unidade de produção familiar e causado
um terrível problema social nas cidades e nos
campos; o inchaço das cidades se dêve, em gran
de parte, à inviabilização da unidade familiar de
produção. Considero que a viabilização tecnoló
gica, econômica, social, dessas unidades familia
res, é condição essencial para uma estabilidade
política, uma estabilidade dinâmica, é verdade,
no campo econômico-social quanto político-ins
titucional.

Não acredito que qualquer um de nós consi
dere que a degradação, que a eliminação, que
a subordinação, que a miserabilização da unidade
familiar de produção rural seja favorável à demo
cracia neste País, seja favorável e desejável à eco
nomia de mercado, seja desejável e favorável ao
abastecimento interno deste Pais, seja favorável
ao direito sagrado de trabalho e de emprego, que
seja favorável à criação de uma sociedade solidá
ria de homens livres. Creio que é fundamental
e proponho que alguns dos Constituintes - por
que a mim mesmo, pessoalmente, não me cabe
essa responsabilidade, não sou entidade repre
sentativa da sociedade civil e não sou Constituinte
- que se estabeleça um artigo na Constituição,
que se consagre um princípio pelo qual se reco
nheça ser dever dos Estados, da União, dos Terri
tórios, do Distrito Federal e dos Municípios, pre
servar, apoiar e favorecer a unidade familiar de
produção rural, seja ela individual, seja associada
em agricultura, em grupo, seja ela cooperativada,
e determine com prazo uma promulgação de uma
lei especial que tome efetivo esse princípio. Assim
fazendo, tenho certeza que esta Assembléia Cons
tituinte estará praticando a suprema justiça de
tratar desigualmente os desiguais e tomando mais
possível uma sociedade equitativa.

Em não se fazendo isso, em se mantendo na
generalidade, no mesmo saco, a grande empresa
capitalista, a média empresa já empresarial, a uni
dade familiar de produção, estaremos consagran
do o darwinismo social e o sentido excludente.
Porque não adianta se dizer que é crédito para
todos, seguro agrícola para todos, preço mínimo
para todos, associativismo para todos, tributação
idêntica para todos, educação para todos. Isso
é bom, muito bonito. Mas, se deixar assim, não
chega para os pobres do campo. Portanto, defina
mos claramente uma política diferencial para essa
pequena produção.

Aqui também eu listo, e espero que os Consti
tuintes tenham interesse, algumas dessas políti-

cas na área do crédito rural. Tenho as propostas
do que seria o crédito rural específico para o pe
queno produtor familiar;garantias de preços míni
mos, seguro agrícola, associativismo e coopera
tivismo, incentivos fiscais, tributação, educação
e previdência social. Os itens estão nas páginas
9, 10 e 111 do meu depoimento.

Necessidade e urgência da Reforma Agrária.
Ainda que, conforme se disse no item I, se

defina uma política específica para a unidade fa
miliar de produção rural, muito terá ainda de ser
feito para que se tenha uma agricultura próspera,
pujante, justa, como propusemos no primeiro
item.

Milhões de nossos concidadãos nunca tiveram
oportunidade de se tomarem produtores autôno
mos. Herdamos um sistema colonial escravagista,
que deixava à margem milhões de brasileiros.
Muitos deles nunca tiveram essa oportunidade.
Outros tiveram, mas dada a política que é exclu
dente, dado os instrumentos que eram acionados
tornaram inviáveis essas unidades familiares de
produção.

É nesse contexto e para resolver os problemas
da miséria e da fome no campo, fome e miséria
relativamente invisível, porque não está nas cida
des; a fome das cidades é mais vista e também
mais amedrontadora. A miséria da cidade, tam
bém. A do campo, ninguém fala. Pois é para real
mente esse tipo de coisa, inclusive criar um núcleo
dinâmico nessa agricultura, que julgo importante,
urgente e necessário uma reforma agrária. Em
assim fazendo, eu apoio as reivindicações de mi
lhões de brasileiros que pedem essa reforma agrá
ria. Apoio os compromissos da Aliança Demo
crática que proponham a reforma agrária. Apoio
o Presidente José Sarney, que define como sendo
fundamental para o resgate da dívida social deste
Pais a reforma agrária. Concordo com o saudoso
Presidente tancredo Neves, que via isso com mui
ta clareza. Uma reforma agrária dentro da lei, evi
dente. Contra a violência que há, mas sem violên
cia. Parte essencial do resgaste da dívida social
é fundamental para consolidar uma nova dinâ
mica na prórpia agricultura nacional e na socie
dade como um todo. Desde que todos os setores
de Governo se integrem e que parcelas signifi
cativas da sociedade apoiem, a reforma agrária
significa a diminuição da miséria no campo e
na cidade, a diminuição dos inchaços, a elevação
da produção de alimentos, o fortalecimento do
mercado interno, a ampliação das oportundades
de emprego, a geração de riqueza, de renda e
de cultura e novas matrizes de poder na área
rural, estímulo a novas formas de organização
da produção e da organização social.

Nesse sentido, quero dizer que o sistema EM
BRATER tem recebido do Ministro íris Rezende
Machado e do Presidente José Sarney determi
nações claras. A nós é delegado a responsabi
lidade de dar todo apoio aos núcleos de coloni
zação e aos projetos de assentamento que o IN
eRA realiza. Não será, portanto, por falta do apoio
da assistência técnica e extensão rural oficial que
esses núcleos e que esses projetos de assenta
mento não terão êxito para os agricultores assen
tados e para a sociedade.

Agora mesmo, os senhores devem ter lido nos
jornais, no dia 7 do corrente, o Presidente José
Sarney concordou e autorizou, decorrentemente,
com a exposição de motivos conjunta do Ministro
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íris Rezende e do Ministro Dante de Oliveira, no
sentido de que fossem contratados profissionais
de ciências agrárias, para que não faltassem em
qualquer um desses assentamentos o apoio da
assistência técnica e extensão rural. Essa autori
zação foi feita evidentemente em termos excep
cionais.

Finalmente, Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs.
membros Constituintes desta Subcomissão, trato
agora da assistência técnica e extensão rural. Dei
xeipara o fim aquilo que me é também institucio
nalmente mais caro. É impossível pensar numa
agricultura, que nós queremos diversificada,prós
pera, ecológica, moderna, sem concentrações
das oportunidades de emprego, nem de renda
nem de lucro, como vimos no primeiro item. É
impossível pensarmos numa viabilizaçãotecnoló
gica, econômica e social da unidade familiar de
produção, é impossível pensar num projeto de
reforma agrária que tenha seus efeitos no campo
econômico, social, sem que exista eficientes servi
ços de assistência técnica e extensão rural. E o
que é o ceme dos serviços de assistência técnica
extensão rural? O cerne desses serviços é o asses
soramento às decisões dos agricultores e de suas
organizações. A primeira coisa que eu gastaria
de lembrar aos Constituintes é que extensão rural
não é mera transferência de tecnologia, não é
difusão de tecnologia, não é empurramento de
pacote. Extensão rural é assessoramento às deci
sões que são tomadas pelos agricultores. É um
assessoramento que tem que estar presente nos
arruados, nos estabelecimentos, na roça, no po
voado, no distrito, na cooperativa, na agricultura
de grupo.

E esse assessoramento cobre que áreas? O
assessoramel)to, que a assistência técnica e ex
tensão rural cobre e deve cobrir neste País são
as seguintes: I

Na esfera d~ produção, cabe ao serviço de ex
tensão assessorar os agricultores, individual,gru
pai, associado,1 ou cooperativamente, decidir, ele
decidir, o que'l como, com que, com quem, para
que e para qurm plantar e criar.

Na segund~ esfera, na esfera do gerenciamento
e da gestão, é importante que os serviços de ex
tensão tenhat capacidade de assessorar tam
bém esses agrcultores na hora de comercializar,
na hora de armazenar, na hora de beneficiar, na
hora de transfprmar, na hora de comprar.

Na terceira ~sfera, a do financiamento, é funda
mental que estejam esses agricultores com o ser
viço de extenkão para assessorá-los na hora de
recorrer a ínstãnciase esferas de financiamentos,
sejam CreditíC~as ou outras, para saber onde inves
tir, como cust ar, a que prazo, em que condições,
como comer ializara sua produção.

Uma outra Iesfera é a do estímulo, apoio ao
assoclatívismó e à organização rural: assessorar,
ajudar, apoiarll estimular os agricultores para que
eles se organ~em e que possam, portanto, organi
zadarnente, e'lfrentar os mercados e enfrentar ou
tros interessei da própria sociedade.

Finalment~,a extensão rural, sobretudo a exten
são ruraloficíàl, tem um papel fundamental princi
palmente na*, unidades familiares de produção
e aos assen dos da reforma agrária, que é o
de colaborar com as famílias nessas situações,

para que elas possam, com o apoio do Estado,
melhorar suas condições de vida, habitação, sa
neamento, nutrição, alimentação.

Finalmente, gostaria de dizer que é na base
técnica da agricultura que a assistência técnica
da extensão rural se concentra. Sabemos que a
agricultura, seja ela da média à unidade de ação
familiar, não vai avançar na linha que apresen
tamos sem um progresso técnico assentado na
ciência e na tecnologia.

A extensão rural no Brasil, Sr. Presidente, Sr.
Relator, Srs. Constituintes, está dividida em três
grandes subsistemas. Existe um subsistema que
é o subsistema empresarial. Asempresas privadas
de planejamento e a assistência técnica e junta
mente com os profissionais autônomos da área
da agropecuária, zootecnistas, engenheiros flores
tais, constituem um ramo da assistência técnica
brasileira e sobretudo presta serviços ao agricultor
empresarial, capitalista,que pode contratar e pode
pagar esses serviços.

O segundo subsistema da extensão e da assis
tência técnica no Brasil é o cooperativo. É aquele
onde temos umas cooperativas já solidamente
firmadas, econômica e financeiramente, e que
criam os seus próprios departamentos de assis
tência técnica e extensão rural para seus coope
rados.

E finalmente, existe o segmento ofícialda assis
tência técnica e extensão rural, da qual eu humil
demente hoje circunstancialmente lidero, o siste
ma EMBRATER,que é aquele que atende priorita
riamente, não exclusivamente, mas prioritaria
mente a unidade familiar de produção, pequena
e média e aos assentados da reforma agrária.
Este é o segmento majoritário.

Quais são nossas propostas em relação à exten
são rural e à assistência técnica na Constituinte?
Vou ler:

l°) Considero, se os Constituintes julgarem im
portantes, que se defina o que é um dever e com
petência da União, dos Estados, do Distrito Fede
ral, dos Territórios e dos Municípios, prover servi
ços de extensão rural a todos os agricultores.

2°) Considero que é fundamental se assegure,
para não ficar no lirismo, no utopismo, no oba
oba, que se defína e se assegure recursos especí
ficos para isto.

Não sei se é uma vinculação com um percen
tual de orçamento, mas que seja um negócio
para valer, porque senão fica no discurso e na
poesia.

3°) Acho que é fundamental que se estabe
leçam mecanismos de participação da sociedade
na gestão e na fiscalização dos órgãos oficiais
de assistência técnica e extensão rural.

Temos de prestar contas à sociedade, efetiva
mente, e não ficarmos entregues ao sabor da
nossa própria consciência.

4°) Estabelecer mecanismos de recrutamento,
de seleção, de admissão, de promoção dos nos
sos recursos humanos, pautado no princípio da
publicidade, da igualdade da oportunidade, da
competência, do mérito, do concurso e de princí
pios claros de promoção.

Que a escolha dos dirigentes dos órgãos oficiais
de assistência técnica e extensão rural, a nível
de Estado e Distrito Federal, seja feita por mérito,
por competência, por probidade administrativa e

com participação da sociedade, inclusive, quem
sabe, do próprio Leqislatívo.

5°) Temos que eliminar as duplicidades e as
superposições. O que existe neste brasil, mesmo
a nível federal, de órgãos que fazem assistência
técnica e extensão rural é uma coisa cômica se
não fosse trágica.

Ou definimos que existe um sistema SÓ, oficial,
de assistência técnica e extensão rural ou então
fica essa parafernália, esse carnaval.

Finalmente, que se reconheça, que se respon
sabilize a EMBRATER, legalmente criada pelo
Congresso Nacional, com a instituição oficial fe
deral de apoio, estímulo e coordenação da ATER,
que isso seja reconstituído.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. (Pal
mas)

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Faço um apelo novamente aos nobres Consti
tuintes: vamos nos cingir aos 3 minutos para inter
pelação e o nosso visitante 3 minutos para respon
der, se não, não terminaremos. Temos três convi
dados hoje.

O SR.CONSmUINTE VICENTE BOGO - Pe
la ordem, Sr Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao nobre Constitumte Vicen
te Bogo.

O SR. CONSmUINTE VICENTE BOGO -Eu
gostaria, se possível, que ouvissemos todos os
convidados e os questionamentos fossem feitos
depois das exposições.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Tem a palavra o nobre Constituinte Fernando
Santana.

O SR.CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- Felicito o Dr. Romeu pela exposição clara e
pela sua declaração formal em defesa da reforma
agrária. Eu teria muitas concordâncias e algumas
discordâncias. Evidentemente, durante 3 minu
tos, não é possível colocarmos tudo isso. Nós
nos cingiremos exclusivamente a duas áreas que
v S· se referiu:o esforço tecnológico e formação
dos agncultores no setor educacional. Creio, real
mente, que um País tropical como o nosso neces
sita de tecnologia própria, mais de tecnologia ade
quada e não qualquer tecnologia. Acredito, por
exemplo, que ainda temos um grande espaço
para aplicação dos chamados arados de tração
animal pelo menos nas propriedades e unidades
familiares em lugar da chamada mecanização,
que se quer impor ou exigir de qualquer modo,
mesmo que o sujeito não tenha condições de
comprar.

Na parte educacional eu ama a V. t,x. que a
escola brasileira é expulsora, toda ela, no 'Brasil
inteiro, porque ensina ler, contar e escrever, mas
não dá a menor importância à formação do ho
mem e a despertar o homem para o seu meio,
para o seu ambiente e para o que ele pode fazer
na região onde nasce. Nós, no Brasil inteiro, do
Amazonas ao Rio Grande do Sul, damos uma
instrução primária única: ler, contar e escrever.
Mas ninguém se esforça para tornar a escola pri
mária o início da preparação do homem para
o campo. Evidentemente que isso não vai obri
gá-lo a ficar, se ele desejar ser um homem se
ele tiver, digamos, a sua terceira dimensão no
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que se refere à inteligência. Ele, apesar de tudo,
poderá sair, pelo seu esforço, pela sua capacidade
e chegar até a ser Presidente da República;é outra
coisa. Mas, no comum, dever-se-ia, a nosso ver.
Consulto a V. S' se é ou não necessário que o
próprio sistema educacional brasileiro comece a
se encarregar dessa formação

Eram as questões que queria colocar para V.
Ex'

O SR PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a paalvra ao Sr. Romeu Padilha.

O SR ROMEU PADILHA - O nobre Consti
tuinte Fernando Santana, toca em dois itens fun
damentais. Na tecnologia, a minha proposta é
exatamente que haja uma assunção por parte dos
nossos cientistas, dos nossos pesquisadores, dos
nossos agricultores, dos nossos políticos das nos
sas condições reais, não só de solo e clima tropi
cais, mas sócro-econômícos. A agricultura terá
de ser adequada à adversidade dos tipos de agri
cultura que nós temos no Brasil. A EMBRATER,
numa dessas pastas que nós distribuímos, que
eu considero embora seja um pouco suspeito,
belíssimo, que é o da tecnologia adaptada. Tem
umas fichas de tecnologia adaptada, em que nós
procuramos exatamente estimular os agriculto
res, aqueles que não têm maiores condições de
investimentos a realizar progressos tecnológicos
dentro dos seus patamares Mas,há na agricultura
brasileira também esferas, órbitas e segmentos
que são empresariais e que têm condições, evi
dentemente, de uma tecnologia de ponta. Que
se faça, desde que se respeite o patrimônio ecoló
gico, isso sim, isso é sagrado, e desde que se
respeite também as conquistas sociais.

Quanto ao problema educacional, é integral
mente de apoio. O problema hoje, nas áreas ru
rais, é que nas áreas rurais mesmo essa educação
tida como expulsora, ela não existe, O princípio
da escolar primária, do primeiro grau, não é uni
versal nas nossas áreas rurais. Evidentemente, há
exceções, talvez no Paraná, em Santa Catarina,
no RioGrande do Sul, em São Paulo, mas, segura
mente, na maioria dos Estados brasileiros nem
mesmo as escolas expulsoras que só sabem ensi
nar a ler, escrever e mostrar a cidade maravilha,
esta não existe.Evidentemente que não estou pro
pondo que exista esta, tenho certeza que nós sa
beremos, e a própria Constituinte também saberá
definir,balizar um processo educacional, um sis
tema educacional mais adequado às várias situa
ções dos brasileiros.

Concordo com V. S', nobre Constituinte, mas
diria que, na verdade, nas áreas rurais da maioria
do Pais nem mesmo essa escola expulsora está
presente.

O SR RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Pela
ordem.

O SFt. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- V. EJ(" tem a palavra pela ordem.

O SR RELATOR (Osvaldo Lima Filho) - Sr.
Presidente e Srs, Constituintes, o que vou dizer
não diminui em nada o respeito e a admiração
que tenho pela exposição magnífica do Dr. Ro
meu Padilha, que subscrevo integralmente.

Mas nós temos que ouvir hoje ainda o Dr, Ru
bens I. Silva, Presidente do INCRA, cujo depoi
mento, acredito, seja, pela própria natureza da
sua exposição e pela sua responsabilidade espe-

cífica, o mais importante. O nobre Constituinte
Jonas Pinheiro me chamava a atenção para esse
fato. Por isso pediria ao Sr. Presidente que se
adotasse uma prática, que é como em muitos
parlamentos, que se limitasse os debates dos Srs.
Parlamentares a 1 hora de debate.

O SR PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Já foi proposto e já foi aprovado. O total do
debate deverá ser de 1 hora e meia.

O SR. CONSmUINTE VIRGÍLIO GALASSI 
A idéia era de que os Constituintes fizessem as
suas indicações, e no final delas ele respondesse
de uma só vez a todos para que se ganhasse
tempo.

O SR PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Essa proposta é semelhante a do nobre Depu
tado Fernando Santana, em que nós resolvemos
fazer20 minutos, e que foi ultrapassado pelo nos
so visitante. No máximo seria 1 hora de interpe
lações.

ASRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONl- To
dos nós inscritos faríamos as perguntas de uma
só vez.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Sim, e o expositor responderia a todas de uma
só vez. Mas que se guardassem os três minutos,
é o apelo que faço aos nobres colegas.

Dou prosseguimento aos nossos interpelantes,
concedendo a palavra ao nobre Constituinte Virgí
lio Galassi.

O SR. CONSTITUINTE VIRGÍLIO GALASSI 
O cooperativismo com base na reforma agrária,
o estímulo ao emprego no campo, proteção à
propriedade produtiva,políticaagrícola como pro
teção à política agrária.

O SR. PRESIDENTE(Saldanha Derzi)- Com
a palavra o nobre Constituinte Jonas Pinheiro.

O SR. CONSmUINTE JONAS PINHEIRO 
Dr. Romeu Padilha, nobres Constituintes, caros
visitantes,nós, pela história, conhecemos a exten
são rural, que nasceu lá pelos idos de 1948, em
Minas Gerais, com o nome de ACAR, pequena
e que se desenvolveu bastante. Esparramou-se
por todos os Estados brasileiros, e na época do
MinistroAlysson Paulinelli, essas associações es
taduais e a nível nacional, com o nome de ABI
CAR, transformou-se como empresa, a Empresa
Brasileirade Extensão Rural,que é a EMBRATER,
e as EMATER, nos Estados

Hoje, esta organização atua em 3.250 muni
cípios, tem 26 mil funcionários, dos quais 13 mil
técnicos, agrônomos, veterinários,engenheiro flo
restal, economista doméstico, uma série de profis
sionais que vêm atendendo mais de 1 milhão
e 400 mil famílias no meio rural brasileiro. Eu
me preocupo, Sr. Romeu Padilha, porque já fui
também dirigente de uma das empresas esta
duais no Mato Grosso; quanto é preocupante a
sua função de Presidente, como também serão
de todos os presidentes que porventura ocuparão
essa função, se esse serviço não tiver um apoio
decisivo, institucionalizado em termos de traba
lho, em termos de obrigação e também em ter
mos de recurso. Por isso, acredito que a presença
de V. S· nesta Subcomissão é muito importante,
porque por certo os nossos Constituintes, compo
nentes da Subcomissão de PolíticaAgrícola,Fun
diária e de Reforma Agrária, entenderão a neces-

sidade de nós estabelecermos na nova Consti
tuição brasileira artigos e propostas para que esta
organização, que tão bons serviços presta ao meio
rural brasileiro,esta organização que será por cer
to a base de uma reforma agrária proposta, não
venha a perecer por falta de recurso e que hoje
nós estamos diante de uma situação melindrosa,
catando recursos a nível federal, a nível estadual
e a nívelmunicipal, porém à mercê dos dirigentes
federais, estaduais ou municipais.

Por isso a institucionalização de recursos para
este trabalho, será de grande valiapara o trabalho
de extensão rural em todo Brasil. E, por certo,
quem vaiia ganhar com isso é a agricultura brasi
leira, sobretudo o pequeno produtor com a sua
família. Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra à nobre Constituinte Irma
Passoni.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - V.
S' afirmou: tratar desigualmente os desiguais. Eu
tinha feito essa afirmação ontem, e gostaria de
ter uma explicação bem detalhada dessa questão:
como foram os investimento? V. S'falou que fo
ram feitos muitos investimentos, que não falta
ram; quem recebeu esses investimentos? Quanto
recebeu? Como foram aplicados? E quais são
os órgãos superpostos que fazem esses financia
mentos? Se a EMBRAPA tem a competência ou
não? De quem é a competência de apresentar
uma relação? De quem recebeu estes investimen
tos? Onde recebeu e como aplicou?

Como administrar o BNCC, diante da proble
mática de corrupção que ele já enfrentou? Centra
lizano BNCC,mas como? Que mecanismos se
riam, e como explicitar melhor essa questão de
unidade familiar?

V. S· disse que ia ser feita a reforma agrária
sem violência. Como é que seria feito, no seu
entender, essa reforma agrária? Porque não foi
aplicado já, o princípio da Previdência Social, por
exemplo, que foi divulgado esta semana, por que
o trabalhador rural não entrou nesse setor, se
já tem tanta clareza nessa questão, na EMBRAPA,
nos órgãos, por que ele não foibeneficiado nessas
últimas medidas?

Esse dinheiro da importação no passado foi
fabuloso, a importação de alimentos foi astronô
mica. Se ela tivesse sido aplicada diretamente em
investimento nacional, que consequências pode
ria ter a médio e a longo prazo?

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Aldo
Arantes.

O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - Dr.
Romeu Padilha, eu gostaria de parabenizá-lo por
sua exposição, particularmente porque V. S· fez
uma abordagem, no meu entender, extremamen
te importante, ao acentuar a necessidade de avan
çarmos numa democracia econômica. Em geral,
se coloca muito o problema economicista da ren
tabilidade da atividade produtiva, sem levar em
conta o aspecto da democracia econômica. Se
realmente não tomarmos medidas estruturais,
não obteremos a democracia econômica que é
a base de uma real democracia política. Pare
ce-me que nas discussões que estamos tendo
aqui na Subcomissão de Reforma Agrária, essa
questão tem que estar no centro. Pretendemos
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ou não uma democracia econômica? Essa demo
cracia econômica s6 terá condições de viratravés
de uma redistribuição da renda e da propriedade
do solo.Essa me parece uma questão importante.

Por outro lado, pareceu-me também muito per
tinente a colocação de V. S' acerca de que falta
uma classe empresarial progressista no Brasil.O
que nós percebemos é que, de fato, a resistência
ao processo de reforma agrária no Brasil é extre
mamente violento, política e de outras formas
através da repressão contra os trabalhadores ru
rais, que demonstra exatamente um grau de con
servadorismo absurdo. Inclusive, eu diria,um pro
cesso de ídeoíogízação da reforma agrária, quan
do nós sabemos que a reforma agrária é uma
medida que estimula o mercado interno,que cria
condições para o desenvolvimento capitalista,
mas cria condições de uma democratização
maior no processo.

Eu gostaria de saber a opinião de V. S' sobre
as seguintes questões: hoje, tem-se utilizadoum
critério para o processo de reforma agrária, que
é o critério de se estabelecer áreas produtivas
e improdutivas.No meu entender, esse é um crité
rio fluído, é um critério que tem permitido a cha
mada maquiagem, em alguns latifúndios,criando
um problema extremamente difícil de ser contor
nado. Eu, particularmente, defendo um ponto de
vista de que deve se estabelecer um limite ao
direito de propriedade, e esse passaria a ser refe
rencial mais concreto e objetivo no processo de
reforma agrária. Nesse sentido, portanto, eu gos
taria de ouvira opinião de V.S', acerca da questão
da área máxima, ou seja da limitação do direito
de propriedade.

Uma outra questão: ontem, no debate que tive
mos aqui com o Presidente da FAEMG - Federa
ção da Agricultura do Estado de Minas Gerais,
ele falavaexatamente- assim como outros com
panheiros nossos - do problema da faltade den
sidade econômíca da pequena propriedade. E
não se propuseram medidas no sentido de dar
densidade econômica a essa pequena proprie
dade.

Eu queria que V. S' desenvolvesse mais suas
idéias acerca das medidas que o Estado deveria
tomar, no sentido de desenvolver a pequena pro
priedade, a propriedade familiar.

Finalmente. Tem havido uma discussão muito
grande sobre a políticaagrícola e da-reforma agrá
ria. t um pouco da questão do ovo e da galinha;
o que vem primeiro? Na nossa opinião, obvia
mente, você pode estabelecer uma política agrí
cola que favoreça ao pequeno e médio produtor,
que deveria, inevitavelmente, vir em conjugação
com a política agrária. De qualquer forma, se não
houver um processo de redistribuição de proprie
dade da terra não haverá condições de atingir
o objetivoda democracia econômica. Qual a rela
ção entre a poíítíca agrícola e a política agrária,
do ponto de vista de atingir o objetivo que é a
democratização da sociedade brasileira?

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
-Concedo a palavraao nobre ConstituinteVicen
te B09o.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO 
Hustre Dr. Romeu Padílha, caros colegas Consti
tuintes, efetivamente não pudemos observar que
teremos alguma dificuldade, talvez, em formular
constitucionalmente algum princípio mais geral
em tomo da política agrícola. A nossa Consti-

tuição outorgada, 67/69, não traz especificamente
nada a esse respeito, pelo tanto que eu tenha
a constatar. Agora estamos nos debatendo para
ver o que podemos fazer,se é texto constitucional
e o que é regulamentação, o que é lei ordinária,
organização posterior. Eu observava, na exposi
ção do nosso companheiro da EMBRATER, algu
mas questões importantes, uma delas referente
ao crédito,que merecia um estudo bem profundo,
uma vez que o nosso modelo agrícola foi um
modelo cativo do capital multinacional, especial
mente o setor financeiro que fez o repasse de
recurso e não houve um estímulo, por exemplo,
ao crédito rural através de cooperativas de crédito.
O modelo brasileiro não favoreceu isso, não per
mitiu a formação de fundos próprios da agricul
tura. Fala-se muito em preço justo do produto,
em assitência técnica, em agroindústria, armaze
nagem, comercialização, há necessidade de, ao
mesmo tempo, se fazerpreservação dos recursos
naturais, e a reforma agrária que vem junto. Quero
crer, e aí eu queria a opinião de V. S', de que
fica um pouco difícil de se definir recursos, assí
tência técnica, agroindústria, e assim por diante,
sem ter um mínimo de um plano nacional de
desenvolvimento agrícola, onde se possam esta
belecer metas em função disso. Em função do
social e dessa meta é que então se faria o direcio
namento da própria políticaagrícola. Hojehá uma
certa liberalidade, e o mercado faz assim: se o
preço da soja é compensador o agricultor planta
soja, se o preço do arroz é melhor planta o arroz,
e assim vai sucedendo em função da economia,
do mercado, não há nenhuma regra mais estável,
nenhum seguro maior nesse sentido. Quero crer
que é necessário que nós façamos a definição
de um plano nacional de desenvolvimento econô
no nacional de desenvolvimento agrícola, onde
nós possamos estabelecer a necessidade da pro
dução de arroz,de milho, feijão, produtos básicos,
e até a própria exportação do excedente, então
as demais políticas teriam que se conjugar. Não
sei se V.S' poderia nos colocar algum ponto de
vistaem relação à feiturade um plano dessa natu
reza.e; ou como é que se poderia partir para a
elaboração desse plano; se é via Congresso, se
é por uma determinação de entidades, por um
conselho, de que forma nós poderíamos partir
para isso?

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ivo
Mainardi.

O SR. CONSTITUINTE NO MAINARDI - Dr.
Romeu Padilha, meus cumprimentos pela bri
lhante exposição e pela aula que nos deu hoje.

. Lamentavelmente, nós gostaríamos de ouvi-lodu
rante 3 horas, se possível,mas infelizmenteo tem
po não é permitido.
. Ouvi com muita atenção a sua exposição e
estou preocupando, porque o Brasil, durante dez
anos, patinou para produzir cinqüenta milhões
de toneladas de grãos. Durante dez anos a nossa
população aumentou em trintae seis ou quarenta
milhões de pessoas e permanecemos produzindo
cinqúenta milhões. Este ano, excepcionalmente,
graças a Deus e às condições climáticas, parece
que vamos atingir sessenta e cinco milhões de
toneladas.

A Argentina, aqui do lado, que produzia dezes
sete milhões de toneladas, passou de uma hora

para outra para quarenta milhões de toneladas,
e a Argentina que tem 113 de nossa população,
produz quarenta. Nós, com cento e trinta milhões
de habitantes, estamos produzindo cinqüenta t0
neladas, excepcionalmente - já afirmei - este
ano vamos a sessenta e cinco, porque o nosso
agricultor apostou na agricultura. Mas tenho a
certeza de que devido a políticaagrícola, o nosso
agricultor não vai mais continuar apostando. Te
nho o caso do Rio Grande do Sul, onde o milho
foi fixado em cento e vinte cruzados a saca, o
nosso colono não consegue vender o seu milho
a quarenta, cinqüenta cruzados. Então, esse colo
no que não consegue vender um produto fixado
em cento e vinte, não consegue vender por 113
do preço, não voltamais a plantar. Está vendendo
não só a sua junta de boi, a sua vaca, a sua
carroça, mas vendendo a sua propriedade. O que
está ocorrendo no Rio Grande do Sul, no Vale
do RioPardo, de onde venho, o maior êxodo rural
que se tem conhecimento na história de nossa
região.

Perguntaria: o que nós poderíamos fazer? O
que esta Subcomissão, a Constituinte,poderá fa
zer para não só minimizar,mas para tentar resol
ver este grave problema que está ocorrendo com
o pequeno e o médio agricultor?

Segunda pergunta, Dr. Romeu. Tenho aqui em
mãos um quadro estarrecedor, onde se constata
as vinte e sete maiores propriedades brasileiras;
a vigésima sétima é com trezentos e noventa e
oito mil, setecentos e oitenta e seis hectares, e
a primeira é quatro milhões, cento e quarenta
mil hectares de terra. Em adendo à pergunta do
Deputado Aldo Arantes; é V.S' favorável ao m6
dulo máximo rural, ao limite de propriedades?
Se for favorável, poderia nos dizer qual seria o
môdulo? Esse módulo deveriaser único para todo
o Brasilou esse módulo deveriaser regionalizado?
Essa a pergunta, ilustre conferencista Romeu Pa
dilha.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Muito grato a V. Ex" Com a palavra o nobre
ConstituinteAssis Canuto.

O SR. CONSTITUINTE ASSISCANUTO - Sr.
Presidente, Sr. Expositor, nobres companehiros
Constituintes:

Inicialmente, gostaríamos de nos congratular
com o Dr. Romeu Padilha pelas idéias que ele,
além da explanação técnica, as idéias do caráter
de formação política que ele expôs nesta Subco
missão. As nossas indagações se cingirão mais
ao aspecto ligado à extensão rural.

Não sei se o nobre expositor teria condições
agora ou em outra oportunidade de nos informar
se os recursos disponiveis ou com que tem con
tado o sistema EMBRATER são satisfatórios, ou
se não são satisfatórios? Se esses recursos guar
dam uma relação de similitude com os recursos
colocados à disposição do sistema de Assistência
técnica em outros países mais desenvoMdos? Se
a relação/técnico produtor, atualmente existente
no Brasil, o sistema EMBRATER, se é também _
satisfatório? O que acha do confronto da assis
tência técnica especializada ou específica e da
assistência técnica universal? Nossos técnicos
muitas vezes são obrigados a entender de tudo
e acabam muitas vezes não entendendo de nada.
Sou um técnico e por isso estou falando, sem
nenhum desmerecimento à classe que aqui se
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encontrai. Se a relação EMBRATER e o Centro
de Pesquisas Agropecuário tem sido uma relação
do ponto de vista produtivo? E com relação ao
financiamento de crédito que custeia o investi
mento? Esse me parece um aspecto muito impor
tante, porque não depende somente da EMBRA
TER. E isso é ponto firmado entre os técnicos
que o crêdíto, para que seja eficiente a sua admi
nistração, precisa obedecer há pelo menos dois
critérios,além de outros; a oportunidade e a quan
tidade.

Ternos verificado no Brasil que a quantidade
e a oportunidade têm sido um fator negativo na
administração de créditos agrícolas, principal
mente ao pequeno agricultor, e é comum que
o pequeno produtor se dirija, depois de feita a
sua proposta nos escritórios da EMBRATER, ao
agente financeiro e inúmeras vezes para receber
aquele c:rédito e muitas vezes gasta mais para
receber.

Nossas indagações se cingirão a essas pergun
tas, se V. Ex' - porque envolve dados estatísticos
- não tivercondições de responder agora, gosta
riade merecer por parte de um Diretorda EMBRA
TER essas respostas. Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Com a palavra o nobre Constituinte Benedicto
Monteiro.

O SR. CONSTITUINTE BENEDICTO MONTEI
RO - Sr. Presidente, Sr. Relator e Dr. Romeu,
quero fellicitar V. Ex" pelo discurso, como já fize
ram os meus antecessores. Pelo menos V. Ex'
está dentro de uma realidade, quer dizerum técni
co falando uma linguagem politica. Pela primeira
vez ouço isso. V. Ex" fez um discurso político,
embora com todo o embasamento técnico que
a sua competência determina.

Mas estamos vivendo essa grande contradição,
do discurso e da realidade. O discurso é um, belo,
como esse que aplaudi, mas a realidade é absur
da. Gostaria de lhe dizer inclusive reforçando a
posição do Deputado Femando Santana de que
a coisa mais importante depois da distribuição
da terra e da questão econômica, é a educação,
principalmente essa educação, esse assessora
mento que a EMBRATER presta aos lavradores.
Não sei se essa é a posição de todo o Brasil,
mas no meu Estado, o Estado do Pará, a EMBRA
TER até recentemente foi apenas um apêndice
dos grandes empreendimentos, dos grandes fa
zendeiros, dos grandes plantadores e, na realida
de, a minha atuação, lá, tem sido fundamental
mente em função dos pequenos proprietários,
dos posseiros, dos trabalhadores, dos sindicatos,
não temos tido nenhuma atuação da EMBRATER
nessa questão. citaria dois exemplos, ontem citei,
alias, estarreceu todo mundo, que o lavrador bra
sileiro é absolutamente analfabeto em matéria de
plantar. Acho que isso é uma realidade, quando
muito sabe plantar duas ou três coisas. Historica
mente, não temos tradição, a não ser o RioGrande
do Sul, Santa Catarina, alguns Estados onde têm
tradição vinda da Europa e de outros países. Há
absoluta necessidade de se educar, principalmen
te esse pessoal que se está pretendendo assentar.

Diante desse enfoque gostaria de perguntar a
V. Ex" dois fatos: o primeiro, quando V. Ex' se
referiu que é favorável à reforma agrária dentro
da lei. O que estamos fazendo aqui é uma nova
lei.Se fosse para ficara que aí está, não estaríamos

reunidos, nem discutindo. Quando se falou do
estatuto da terra, que é a lei morta, a da agrária,
quais dos aspectos do estatuto da terra que V.
Ex" apóia? Porque são contraditórios e ambíguos.

V. Ex" falou a respeito da assistência aos assen
tados da reforma agrária. Na última reunião da
bancada de meu Partido, do PMDB, interpelei S.
Ex" o Sr. Ministro da Fazenda, a respeito exata
mente desse assunto. Perguntei o que o Ministério
da Fazenda e o Presidente José Samey tinham
já entregue em matéira de recursos ao Ministro
Dante de Oliveirapara fazer essa questão da refor
ma agrária. E ele não me respondeu, diante da
bancada. Até hoje estou reclamando essa respos
ta, vou tomar a interpelá-lo quando estiver na Câ
mara.

Quantos assentados a EMBRATER já assistiu?
Se esses assentados foram assentados ou tiveram
apenas a sua posição regularizada com a desapro
priação? Isso é o que ocorre na maioria dos casos.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Muito grato a S. Ex" Darei a palavra ao nobre
Relator, Constituinte Osvaldo Lima Filho.

O SR. RELATOR (Osvaldo Lima Filho) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:

Conhecendo V. Ex" não constitui surpresa a
sua admirável exposição. Daío meu integralapoio
aos termos em que ela está proferida, que me
permite subscrever in totum e até manifestar a
minha adesão à sua proposta, a da EMBRATER,
estabelecendo como dever do Estado a segu
rança de extensão rural a todos os agricultores
e um eficiente serviço de extensão rural.

Sabemos que a agricultura mais eficiente do
mundo é a americana, que se permite o luxo
de exportar alimentos para a China, para a União
Soviética e para o mundo inteiro, e mantém um
alto padrão de vida para os seus agricultores. Co
mo sabemos, é montada basicamente em dois
instrumentos a Commodities Price Adminis
tration, que assegura os preços mínimos, efetiva
mente, e não aqui como denunciou há pouco
o nosso prezado companheiro o Constituinte Ivo
Mainardi, de que é uma falência total da politica
de preços mínimos no governo e que agricultores
do Rio Grande do Sul, tendo um preço minimo
de cento e cinqüenta, não conseguem cinqüenta
cruzados por um saco de milho. Por outro lado,
a existência do Country agent que é o extensío
nista rural que lá existe em grande proporção.

Ainda teria duas ou três indagações, algumas
delas me permitiria dizer a V. Ex" que poderia
remeter à Subcomissão oportunamente, porque
é evidente que não poderiam ser respondidas
agora. V.Ex"diz com toda lealdade na sua expo
sição que o número de pequenos agricultores
que deveriam ser atendidos pela extensão rural
é da ordem de quatro milhões e que infelizmente
a EMBRATER só tem conseguido assistir a um
milhão duzentos e cmquenta. Qual seria o custo
da extensão rural para esses dois milhões e sete
centos e cinqi.lentamilagricultores e mais aqueles

que serão assentados pela reforma agrária? É
uma resposta que V.Ex" evidentemente terá que
nos enviar.

Uma outra questão é uma vexata questio da
.agricultura brasileira e tem opiniões divergentes.
Filiei-me à corrente que entende que como o
mundo civilizado todo pratica a agricultura subsi
diada, os Estados Unidos pagam ricos subsídios

a seus agricultores, o Mercado Comum Europeu
subsidia a came, está subsidiando com duzentos
e cinqüenta dólares a tonelada de açúcar e um
país pobre, subdesenvolvido como o Brasil, não
pode alimentar bem o seu povo, nem ter uma
agricultura florescente sem subsídios. Mas o Dr.
Sayad com quem discuti esse assunto durante
dias e todos os técnicos do Ministérioda Fazenda
são radicais inimigos do subsídio. Masdo subsídio
da agricultura, porque são favoráveispara o calça
do, para o aço, para todos os produtos expor
táveis.

Gostaria de ouvira opinião de V. Ex"sobre essa
questão do subsídio.

Parece-me que um dos instrumentos válidos
do sistema americano é a composição dos siste
mas de extenão e de preço. Acredito que não
deveriam permanecer apenas em mãos do gover
no, mas que a comissão de financiamento da
produção devia ter seus dirigentes escolhidos en
tre indicados pelos trabalhadores, pelos empre
sários, sob presidência de um dirigente do go
verno.

E felicitoV.Ex'mais uma vezpela sua magnífica
exposição.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Darei a palavra ao nobre conferencista Dr. Ro
meu Padilha para, no menor tempo possível, nos
dar a resposta a essas pequenas interpelações
que foram feitas. Muitoobrigado.

O SR. ROMEU PADILHA - Sr. Presidente, es
tou recebendo orientações dos nobre Constituin
tes, seja em público, seja do nobre Constituinte
Femando Santana, estão me ensinando como
é que se faz essas coisas. Oportunamente, com
a urgência devida, mandarei por escrito respostas
a Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Dentro das possibilidades o que o Sr. puder
responder agora ficarariamos gratos.

O SR. ROMEU PADILHA - É o que farei. O
Constituinte Virgílio Galassi me pergunta sobre
o cooperativismo com base na reforma agrária.

Não diriacomo base. Acho que a reforma agrá
ria necessariamente para ser implementada pre
cisa ter um componente de organização dos as
sentados de associativismo. É condição sine qua
non para o seu êxito. Se isso vier a assumir a
forma cooperativa ou não, só a dinâmica e a reali
dade concreta vai nos dizer.Mas, sem dúvida ne
huma, é um componente, na minha opinião 
é evidente que tudo isso pode ser um equívoco
- necessário.

Acho, sem dúvida nenhuma, que devemos ter
uma política de emprego arrojada para a área
rural também.

Comecei dizendo que ia falar de agricultura.
de reforma agrária, de extensão rural, mas, queria
deixar claro, que era óbvio para os Srs., de que
sem uma politica séria, firme, arrojada de empre
go e renda nos meios urbanos não tem agricultura
que sustente. Agora, com isso não se diga que
não estou pensando no mesmo arrojo, na mesma
firmeza nas áreas rurais. Acho que é necessário.

Proteção à Unidade Produtiva.
Evidentemente se a unidade produtiva é produ

tiva, se ela respeita o patrimômio ecológico e se
ela respeita as nossas necessidades de emprego
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e as nossas necessidades sociais, ela deve ser
respeitada.

Política agrícola, politica agrária, isso foi falado
tanto pelo Constituite Virgílio Galassi como pelo
Constituinte AldoArantes. Seguramente tem algu
ma coisa aí que só mesmo os Constituintes, os
políticos mais agudos entendem essa divergência
que se coloca. Acho que é muito claro. Queremos
uma política agrícola voltada àqueles princípios
e àqueles objetivos que relatei aqui: diversificação
de produção, eficiência, apoio à unidade familiar
de produção.

Evidentemente, acho que isso é fundamental
Só que exatamente essa politica agrícola, para
ter o componente de ampliação das oportuni
dades de emprego produtivo, de ocupação produ
tiva ela exige, também, não só por isso, não só
de emprego, mas de geração de oportunidades
outras na área industrial, agroindustrial, para criar
um novo núcleo de desenvolvimento tecnológico
e econômico na agricultura brasileira, que ainda
tem traços coloniais escravagistas, é fundamental
que se tenha a reforma agrária. Não vejo incompa
tibílidade. Acho que é fundamental ter uma poli
tica agrária, uma reforma agrária e é fundamental
uma política agrícola que, inclusive, tenha um
componente diferenciado da unidade familiar e
produção consolidada o para o setor reformado

O nobre Constituinte e aí digo colega, Jonas
Pinheiro, me perguntava o que precisa em termo
de apoio decisivo, em termo de trabalho, acompa
nhamento, controle, financiamento da extensão
rural. De uma forma muito simplória, eu diria que
uma das coisas necessárias - na mmha opimão
- é que a sociedade através de seus vários meca
nismos de representação e, fundamentalmente,
o Legislativo, seja Federal, seja Estadual, seja Mu
mcípal,que eles acompanhem, controlem e fisca
lizem o Serviço de Extensão Rural.

Parece até mentira, o ladrão pedindo a polícia
na verdade eu não sou ladrão nem os Srs. são
polícia- mas, quero exatamente dizerque a coisa
mais importante, que eu acho, é que haja um
acompanhamento, um controle, uma fiscalização
permanente da sociedade, sobretudo, dos usuá
rios e do Legislativo nesse serviço. A partir dai,
vai-se dizer se o trabalho está bem dtrecronado
ou não.

A nobre Constituinte Irma Passoni me pergun
tou: Tratar desigualmente os desiguais?

O que eu quis dizer,nobre Constituinte, é exata
mente isso que não adianta você botar numa vala
comum uma política de investimento, uma polí
tica de crédito, uma política de comercialização,
uma política em todas as áreas, com os vários
agentes profundamente diferenciados da agricul
tura brasileira.

Você tem na agricultura brasileira, uma agri
cultura empresarial de grande escala, altamente
tecrufícada, por exemplo, sem entrar no mérito
nem na valorização ou não do grupo ltamarati,
do Dr. Olaci, E um tipo de agente econômico
que tem na agricultura. Querer que nossos instru
mentos de política atendam do mesmo jeito ao
empreendimento da Itamarati e à unidade famúiar
de produção seja do Nordeste, do Norte, do Sul
de Minas ou de qualquer lugar é impossível, é
querer que uma mesma roupa sirva para uma
pessoa magra ou tão gorda quanto eu. Não é
possível.

Tratar desigualmente é exatamente, na minha
opinião, fazer com que haja instrumentos diferen
ciados, adaptados, adequados à viabilização,so
bretudo desses pequenos que, normalmente pela
nossa própria tradição política, são os que ficam
subentendidos.

Até só para tomar aqui meio cômico, eu sou
do Nordeste, não precisava dizer, porque com
este sotaque, embora tenha nascido no RioGran
de do Sul. E, na verdade, quando se tem incen
tivos de crédito, na linha de crédito, que é coisa
de mãe para filho, ela diznão é uma coisa maravi
lhosa, é de graça, para o pequeno produtor do
Nordeste, ai tinha o PROTERRA, e etc. O que
acontecia? Quando chegava essa disponibilidade
de recursos, o que é que o gerente do banco
fazia ou o agente do crédito rural? Telefonava,
para quem tinha telefone, (risos.) e ai pronto. Che
gou, está aqui, corre, vem logo, estou "aguen
tando a mão". Quando vinha o pequeno produtor,
se por acaso chegasse a ele: "Seu Sebastião, o
Sr. foi de um azar, não tem mais, acabou a minha
disponibilidade, mas temos outra, agora essa ou
tra é diferenciado contrariamente".

Bom, e por isso o meu entusiasmo para uma
política diferenciada para a unidade farmlíar de
produção em que apresento detalhes aí

Quanto às informações sobre que investimen
tos foram feitos, para quem, apropriados por
quem, com que uso, infelizmente não tenho essas
condições. Mas acho que fundamentalmente po
der-se-ia obter algumas dessas informações, não
sei se todas, viaBanco Central ou Banco do Brasil,
mas basicamente o Banco Central.Seria realmen
te via Banco Central que nós poderiamos ter me
lhores informações sobre como foram distribuí
dos investimentos, incentivos, por quem apropria
dos, que utilização, etc Infelizmente não posso
fornecer esses dados.

A preoucupação de V. Ex" sobre o BNCC eu
queria exatamente aqui talvez divergir um pouco
de V. Ex' Acho que na verdade existe ou existiu,
existe e vai existir a corrupção no cooperativismo,
porque vai existir em tudo. Não tem um setor
da vida SOCial, da vida humana que possamos
dizer: nós somos todos puros, incorruptíveis e o
outro não é. Então, é provável que exista, tenha
existido e vá existir, mas, acho que o coopera
tívisrno no Brasil ainda que com alguns desa
certos tem realizado um trabalho de viabilização
econômica e social em algumas áreas, não diria
total, da pequena produção extraordinária. Que
é fundamental que haja mecanismo maiores de
fiscalização,de alta fiscalização e da própria socie
dade desse do cooperativismo, como também
de outras formas de organização da produção
e dos produtores, eu não tenho dúvida.

O BNCC e agora não poderia tomar uma posi
ção corporativa, gostaria só de atestar que, na
atual administração a do Dr.Dejandir DalPasqua
le, de dois anos para cá, com a Nova República,
tem tido uma administração preocupada, empe
nhada permanentemente para, não só evitar repe
tições de determinadas ações danosas ao banco,
ao tesouro, a SOCIedade e ao cooperatlvismo, co
mo lnclusive de saneamento desse banco Eu
acho que o BNCC,esta é que é a minha proposta,
é que existam subsistema de crédito cooperativo,
como existem várias outras sociedades planifi
cadas ou não nas sociedades capitalistas, e que

se possa, eles mesmos, com assistência e a regu
lação do Estado usar como bem aprouver as suas
poupanças.

Não acho que o cooperativismo seja algo perdi
do, acho que é algo profundamente ainda capaz
de viabilizar pequenas e médias produções.

Reforma Agrária sem violência.
Na verdade, eu sei que temos que caminhar

por aí. Sei que é violento o status quo, a ordem
é violenta, porque essa ordem a ser criada precisa
ser criada sem violência, também sei que é preci
so, como concretamente eu lhe confesso que se
ria com muita coragem, com muita competência,
com muito arrojo e com muita tolerância dos
homens públicos e das pessoas interessadas na
resolução desses problemas e, fundamentalmen
te, dos próprios interessados, mas não tenho fór
mula nenhuma.

Quanto à pergunta relacionada com os aspec
tos previdenciários eu não sei responder. Real
mente não sei responder.

Importações de alimentos: não concordo com
a forma como foram feitas essas importações.
Entendo que sempre haverá necessidade. É uma
alternativa que qualquer Governo, qualquer socie
dade lança mão no mundo inteiro conjuntural
mente. É preciso importar alimentos. Não vejo
isso como um pecado, porque a sociedade pode
importar alimentos, deve importar alimentos se
houver necessidade. Evidentemente, não sou dos
que concorda com a forma como tem sido feito.
Não sei responder, se fosse empregado na agri
cultura o que iriaacontecer. Não sei, mas se fosse
empregado dentro das mesmas condições como
vem sendo feito até agora, provavelmente, teria
os mesmos resultados excludentes que tiveram
o crédito rural e outros incentivos.

O nobre Constituinte AldoArantes me pergunta
em relação à área produtiva, à área improdutiva,
limites da área máxima Esse é um assunto que
tomaria muito mais tempo meu e seguramente
tomará dos Srs. aqui na discussão com o Dr.
Rubens Ingelfritz que vem me suceder

Acho que é preciso deixar claro, e para isso
a Constltuinte ou lei ordinária - como não sou
parlamentar vou dizer:ou se estabelece prazo para
vir essa lei ordinária ou isso vai ser para o ano
2000. Se tudo nós dissermos que é de lei ordiná
ria, vai ter eleição de Prefeito e essa eleição ordi
nária não sai. Ou fixa quase em 120 dias, com
200 ou 300 dias para que essa leiordinária desen
cantar ou então ficará só num princípio. É essen
cial que exista uma lei que defina o que é real
mente ser produtivo e o que é não ser produtivo.
E que isso passe por uma avaliação, não só indivi
dual, mas social. O princípio da rentabilidade, o
custo-beneficio, produtividade, isso não são con
ceitos relativos,exclusivamente, individuais.Micro
são os conceitos que têm um rebatimento rrucro
e tem o rebatimento macro, portanto, existe um
conceito do que é produtivo socialmente, indivi
dualmente. É preciso que fique claro isso.

Segundo; em termos ae area maxrma, evicente
mente que essa é uma posição individual- não
do Presidente da EMBRATER, nem da minha ins
tituição - acho queé muito importante que se
defina: Qual? Como? De que maneira? Não sei.
Que não vai ser nacional, eu sei. Aliás essa é
uma pergunta feita pelo nobre Constituinte. Seria
até antítêcníco, anticientífico e anti-social se defi-
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nir um tamanho, que me parece único para todas
as diversidades do País, mas que exista um baliza
mento. Como disse o nobre Constituinte, eviden
temente não me parece nem democrático e nem
a favor do capitalismo e nem a favor da economia
do mercado e nem a favor de nada, das tradições
cristãs, de nada, ter uma propriedade de 4 milhões
de hectares. Não atende a ninguém.

O nobre Constituinte Vicente Bogo levou-me
a tratar de dois assuntos. Acho que é fundamental
que este País defina não só o plano de desenvol
vimento da agricultura. Sou dos que gostam mais
- aí é uma questão de preferência - de um
plano nacíonal de desenvolvimento rural. Prefiro
o desenvolvimento rural ao desenvolvimento agn
cola. Não são incompatíveis. Só que o desenvol
vimento rural é mais compreensivo, é mais amplo,
se preocupa realmente com arrumações outras
do que o desenvolvimento agrícola pode não se
preocupar. Acho que é fundamental. Como será
feito? Numa sociedade democrática ela é feita
com artículação entre o Executivo, o Legislativo
e com a sociedade forte, pressionando, interfe
rindo, cobrando, fiscalizando, achando bom,
achando ruim, tanto no Executivo como no Legis
lativo ISHO é uma caminhada longa - 05 Srs.
sabem muito mais do que eu, eu aqui sou apren- .
diz - mas acho que o plano de desenvolvimento
rural deverá ser feito via Congresso, via Executivo
e via a participação, sobretudo, dos que vivem,
morem, trabalhem e produzem nas áreas rurais.

O Constituinte Ivo Mainardi lembra o fato de
nós termos patinado nos 50 milhões de toneladas.
Evidentemente, todos nós sabemos e o nobre
Constituinte sabe também que essas 50 milhões
de toneladas se referem a grãos. Nós não patina
mos na produção agropecuária. Na verdade, nes
se período, houve elevação enorme da produção,
por exemplo, de cana-de-açúcar - com isso, eu
não estou sendo favorável- mas é preciso deixar
claro que a agricultura na verdade também produ
ziu muito que não eram grãos hortifrugranjeiros
e outros produtos. Agora, com isso não estou
querendo dizer que nós devemos ficar satisfeitos
com esse desempenho e com essa perfonnan
ce.

O nobre Constituinte dina que o agricultor não
vai mais apostar. Espero que esse seja o nosso
desafio, nós, do Poder Executivo, servidores públi
cos, funcionários, 05 Srs. como políticos, como
orientadores e líderes da população; é arrumar
instrumentos que viabilizem e que estimulem a
aposta dos agricultores, porque isso é essencial
para este País. Ou criamos instrumentos que via
bilizern para que 05 agricultores acreditem e apos
tem ou então nós estaremos, talvez até, ínvíabílí
zando a própria aplicação da Constiturção que
05 Srs. estão obrigados e honrosamente vão fazer.

O nobr e Constituinte Assis Canuto me fez várias
sollcítações no meu campo mais específico.Aliás,
lhe agradeço por isso 05 recursos por uma condi
ção de retórica são satisfatórios ou não? Não são
satisfatórios, a extensão rural e a assistência técni
ca no Brasil, exatamente por ter recursos que
não são satisfatórios e embora não sejam, vamos
dizer, írrísónos, ridículos, pois nós estamos num
País pobre. Dínaque, na verdade, essa informação
até já se pode ser dita em relação ao que o nobre
Relator solicitava, nós deveríamos ter este ano
- os Srs, podem imaginar o que vai acontecer
com a inflação, porque nós estamos juntando

milhões de cruzados de janeiro com milhões de
cruzados de ~bro de 1987 e h~ uma estima
tiva, incluisive aqui, de uma provável suplemen
tação. O Sistema Brasileiro de Assistência Técnica
e Extensão Rural, o sistema EMBRATER,ele terá
de várias fontes e as fontes nossas são basica
mente quais? Federais, Estaduais, uma percela
mais significante, em termos-no Sul e menos
significante nas outras regiões dos municípios e
alguns outros recursos, aí sim, é outro mesmo.
Anossa previsão é que este sistema está em 3.250
municípios, com 23 mil servidores, terá 5 bilhões
de cruzados. Aí estão recursos de investimento,
de custeio, de operação, de giro e 05 extensio
nístas, vocês sabem, têm de andar de carro; não
podem andar, ou pelo menos até agora, a pé,
pode andar de bicicleta, de moto, já fizemos algu
mas experiências, mas é muito complicado. En
tão, admitindo que ele ande de carro ou de lancha,
ou de barco, sobretudo na Amazônia se tem de
andar de barco. Aí estão incluídos todos 05 tipos
de gasto. 1550 significa 5 milhões de cruzados.
Não é irrisório, mas é insuficiente, levando em
conta o objetivo de chegarmos, não diria de atin
girmos 05 4 milhões de unidades familiares de
produção, mas que pelo menos indiretamente se
chegasse a isso. São insatísfatórios.

Guarda similitudes com outros países? Com
05 países subdesenvolvidos eu acho que nós esta
mos bem situados. Existem estudos que depois
poderia passar para o Sr. do Banco Mundial.

Relação técnico - projeto, é satisfatório? Varia,
porque a relação média do Brasil, hoje, é de 1
técnico para 120 agricultores. Não acho de mais,
é de um técnico para 120 agricultores. Essa média
é relativamente boa. É evidente que isso vai variar,
conforme a situação. Sevocê tem uma agricultura
de irrigação, essa relação é menor: se nós temos
uma agricultura mais de grupo, mais associada,
mais cooperatívada, mais organizada, essa rela
ção pode ser maior. Mas, na média, parece-me
que essa relação é satisfatória. Até específica e
generalista acho que há lugar para as duas.

Até a relação pesquisa e extensão, eu espero
e solicito que o representante da EMBRAPA, pro
vavelmente o meu colega e companheiro, DI'.01'
rnuz, possa relatar, pelo adiantado da hora, o que
nós temos feito para melhorar a relação pesquisa
e experimentação agropecuária e extensão rural.
Só posso dizer que nós temos feito muito nesses
últimos dois anos. É uma das poucas áreas que,
ao olhar para trás, em dois anos, que sou Presi
dente da EMBRATER,acho que fizemos alguma
coisa. Avançamos no relacionamento pesquisa
e extensão.

O nobre Constituinte Benedito Monteiro, exata
mente, faz um repto entre o discurso e a realidade.
Esse é um repto muito bom e essa dicotomia
é muito criativa. É preciso o discurso, é preciso
a realidade, e é preciso a síntese a ser superada
com o discurso da realidade.

Só poderia lhe dizer, nobre Constituinte, e de
pois gostaria até de fazer-lhe um convite, quando
fosse possível à EMBRATER,nos teríamos de di
zer que nos dois anos que a Nova República está
aí, o discurso, quem continua, mas, também mui
to já se faz realidade.

Em relação à queixa ao seu Estado, sem dúvida
alguma parece-me que não se pode pensar que
no Brasil as diretrizes da extensão são apropriadas

e são aplicadas de uma forma igual, no Brasil
inteiro. 1550 porque passa inclusive pelo crivo dos
governos estaduais. As Emater são empresas es
taduais, que obedecem em muito e fundamen
talmente as orientações dos Governos estaduais.
Podendo, portanto, existir incompatibilidade mui
tas vezes entre a prioridade nacional e as priori
dades estaduais.

Assistência aos assentados.
Espero que o meu companheiro, DI'. Rubens

Ingefrits, depois tenha estes dados. Mas o que
parece, o que eu tenho na cabeça, é que nós
atualmente, estou falando do sistema EMBRATER
- nós prestamos assistência, na área de coloni
zação, a cerca de 28 mil pessoas. Estou pergun
tando sobre o sistema EMBRATER especifica
mente.

E tem 05 assentados, espero que sejam, pois
essas são as informações que eu tenho, a todos
com exceção da área do Rio Grande do Sul, onde
nós não conseguimos fazer ainda, a todos 05 as
sentamentos que se fizeram, sob a orientação do
INCRA. Em todos nós estamos presentes. Não
sei quantificar. Esses números o DI'.Rubens tem
mais à mão.

Bom, finalmente, com relação ao meu conter
râneo, o nobre Constituinte e Relator Osvaldo li
ma Filho, diria que subsídios são necessários na
agricultura. É evidente que são. Todas as agricul
turas do mundo sabem disso. Todos 05 Governos
do País também sabem e subsidiam. É preciso
subsidiar. O importante é que exista um controle,
um mecanismo, um acompanhamento diuturno
desses. subsídios e aí nós não podemos entregar
isso exclusivamente a um segmento do setor pú
blico para fazer, seja a administração, seja a fiscali
zação do subsídio. É uma área tão vunerável a
protecionismo, fisiologismo, corrupções, favore
cimento, desvios, que é fundamental que exista
uma instituição que seja desvinculada daquela
que subsidia, que controle, acompanhe e avalie
esses subsídios e que eles estejam claramente
vrnculado a um modelo maior de desenvolvimen
to social e econômico, que aqui é proposto.

Bom, sinto-me comprometido, pOIS 05 Srs. po
derão e deverão cobrar e fiscalizar, para que eu
tente responder depois aquilo que for possível
aos Srs. e a está comissão.

Agradeço e digo que 05 Srs. vão fazer a obra
mais importante que este País e que essa Nação
exige hoje, uma nova Constituição e eu espero,
sei, desejo e rezo para que seja uma Constituição
nova.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Essa
Comissão agradece ao DI'.Romeu Padilha Figuei
redo, Presidente da EMBRATER, a contribuição
que nos traz para a feitura do capítulo que nos
incumbe, na nova Constituição da República.

Nós lamentamos a escassez de tempo para
que pudéssemos ouvir, com vagar, conferências
como essas. Nós gostaríamos, realmente, de ter
bem mais tempo para ouvir outras entidades, no
instante em que nos dedicamos a este trabalho
de transcedental importãncia para a Nação brasi
leira, de elaborar a nova Constituição. De fato,
concordo com o relator e com 05 demais mem
bros desta comissão, porque todos têm recla
mado isso, precisaríamos ter alguns meses a mais
do que temos, para a elaboração deste trabalho
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gigantesco, que pesa sobre os nossos ombros.
Todavia, temos que nos submeter ao que foi deci
dido pelo Plenário da Assembléia Constituinte.

Convido, para tomar assento à Mesa, e para
pronunciar a sua conferência, a sua palestra, o
Presidente do INCRA, Dr. Rubens Ingelfritzda Sil
va.

O Dr. Rubens terá 20 minutos iniciais para pro
duzir a sua palestra e, em seguida, teremos um
período de indagações, de três minutos, por parte
dos Srs. Constituintes, com respostas, também,
de três minutos do Presidente do INCRA

O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, ilustres companhei
ros da EMATERe da EMBRAPA, colegas do IN·
CRA, meus Srs, e minhas S....:

Procuraremos, neste primeiro momento de
contato com a Subcomissão que certamente, tem
talvez, a maior responsabilidade em relação às
mudanças que se imaginam neste País, que é
realmente a democratização dos meios de produ
ção, e isso, sem dúvida alguma passa pela demo
cratização da terra, trazendo algumas informa
ções e algumas preocupações, que nós vivemos,
e numa postura, que eu diria não simplesmente
de um representante formal hoje, de um segmen
to de Governo, mas também com a nossa posição
de brasileiro, de cidadão, e com a história de Vida,
particularmente, no meio da pequena proprieda
de, onde acompanhamos de perto o que aconte
ceu na pequena propriedade, a partir da revolução
verde, a partir do uso intensivo dos insumos e
a partir deste êxodo rural, que hoje estarrece e
preocupa o País.

Entendemos que, inquestionavelmente, o pro
blema Reforma Agrária não pode ser uma mera
menção no dispositivo da Carta Magna, fazer a
reforma agrária. Ele tem que estar consubstan
ciado, de forma muito clara, em termos dos seus
objetivos, também, com a preocupação de bus
carmos uma perfeita intersecção entre política
agrária e política agrícola. Embora entendemos
nós que, sem uma modificação da realidade, da
democratização dos meios de produção, sem a
oportunidade do acesso à terra a milhares de pro
dutores, nós dificilmente teremos uma política
agrícola que tenha visão de democratizar os meios
de produção Colocamos assim claramente, co
mo paralelas e simultâneas, mas como um coro
lário da execução da própria política agrária à
política agrícola. Porque a história da política agrí
cola, neste País, é conhecida de todos nós, e os
dados estão neste quadro, concentrou terra, não
gerou produção suficiente, ela se conduziu no
sentido da agricultura de exportação, minimizou
as ofertas de alimentos básicos à população brasí
leíra, - são dados irrefutáveis - e induziu, inclu
sive, a pequena propriedade a um processo de
rnonocultura, e a um processo de uso, inclusive,
de tecnologia inadequado à sua realidade. Eu
mesmo direi aos Srs. que num processo de auto
crítica, vivi um momento, no meu Estado, o Rio
Grande do Sul, que nós imaginávamos que, com
o binônimo trigo e soja, nós teríamos resolvido
todos os problemas. Mas ao contrário, demos
uma contribuição decisiva para que esses 20 mi
lhões e 850 mil familias de brasileiros, que imigra
ram, no período de 60 a 80, do campo para a
cidade, tivessem essa coma uma das razões fun
damentais, ao par de uma política agrária, que
teve a sua visão na regularização fundiária e no

processo de colonização, onde inclusive o volume
das apropriações são muitos mais expressivos
que o de hoje, em tomo de 12 milhões de hecta
res, nesses últimos 20 anos, 75% deles se situa
ram na Região Norte do País, em áreas inclusive
onde hoje ainda existe 61 projetos de colonização,
com alguns de 1937, o mais recente com 8 anos
de existência, que até hoje não temos inclusive
condições independizá-Io, porque os trabalhado
res numa posição paternalista, adotada, não têm
condições de assumir. Inclusive nos absorve uma
força muito grande de trabalho, da própria organi
zação e nos deveria a nossa própria capacidade
de reforma dos nossos quadros, os princípios da
atividade, e não pode ser abondonada, porque
são trabalhadores, foram homens que precisam
e merecem o respaldo e, principalmente hoje,
quando, num processo democrático, se busca
a recuperação do homem, através de sua partici
pação, e não através de uma postura paternalista
de Estado em relação a um pseudo-beneficiário.

Por outro lado, acho que há razões de sobejo,
que valeria a pena, certamente, nós fazermos al
gumas menções. Há um documento muito recen
te, um documento que certa vez, até provavel
mente privilegiado pela sua qualidade e pela sua
idoneidade, um documento encaminhado, enco
mendado diretamente pelo Presidente da Repú
blica, que é o Relatório Juaguaribe, certamente
com acesso a alguns dados de censos, que não
são ainda públicos mas que nos demonstram um
quadro verdadeiramente estarrecedor, em relação
à realidade social, socío-econõmica de nosso
País.

Vejam bem, vejamos que 27,1 % dos brasileiros,
de 5 a mais anos de idadesão analfabetos. Destes,
53,9% são analfabetos urbanos, predominante
mente mulheres; da totalidade da população em
1983, menos de 18% têm 4 anos completos de
instrução primária, sendo que só 5,5% comple
taram os 8 anos de ciclo básico; dos 52,4 milhões
de brasileiros, que formam a população economi
camente ativa, 29,3 ganham um salário mínimo.
22,5 ganham um a dois salários mínimos e
12,09% são certificados como sem rendimentos.
Apenas 11,5 da população ativatem remuneração
de 2 a 3 salários mínimos. Os dados acima impli
cam que 64,7% da população economicamente
ativa se encontra em nivel que variar de miséria
até um salário, e a estrita pobreza até 2 salários.
O desemprego, inclusive, em 1983, alcançava 13
milhões de pessoas, ou seja, 25% da população
economicamente ativa do País.

Concentração da renda: 50% mais pobres do
País, percebem 13,6% da renda total, enquanto
os 10% mais ricos têm acesso a 46,2% da renda.
Se nós formos levar isto para a terra, os quadros
estão aí para mostrar que a proporção é a mesma.
Houve uma concentração da estrutura fundiária,
houve, inclusive, um aumento da média dos esta
belecimentos, que passou de 60 hectares para
71 hectares. O êxodo rural, como nós já comen
tamos, de 60 a 80, 28,5% de pessoas; isto equivale
à população da Argentina, e representa o dobro
da população economicamente ativa do setor
agropecuário do País. Isto representa uma con
corrência desigual, inclusive, com os trabalhado
res urbanos, na busca de emprego. É uma forma
de minimizar salários. Em relação à legislação
trabalhista, há uma parcela expressiva das peso
soas ocupadas no setoragrícola, têm umajomada

de trabalho que excede o limite fixado pela lei.
Isso nós conhecemos Em 1980, 35,5% do total
das pessoas ocupadas na agricultura tinham uma
jornada virtual de trabalho de 49 horas ou mais
por semana, e 55,4 tinham uma jornada de 40
a 48 horas semanais. Além disso, o que é mais
grave, é o prolongamento inclusive das próprias
jornadas de trabalho, sem qualquer sentido de
ram menos de 1 salário mínimo na agricultura
trabalham mais de 40 horas semanais, e 20,3%
mais de 48 horas. Além disso, 94% da população
ocupada no campo, está fora do sistema previ
denciário, e 85% não tem carteira assinada, não
tem um documento assinado. Na verdade, o País
ainda vive um misto de capitalismo e feudalismo.
No meio rural nós vivemos numa postura feudal,
temos ainda definitivamente criada, a nível nacio
nal, o proletário rural, o homem efetivamente den
tro de uma postura de um trabalhador. A concen
tração da renda, que realmente os 10% mais ricos
elevaram a sua participação na renda total de
34,6% para 47,7 e os 50% mais pobres, baixaram
de 24,2 para 17,9%.

E há todos os desequilíbrios em relação aos
setores agrícolas regionais. O abandono do extra·
to composto dos pequenos produtores, em rela
ção à parte da política agrícola. Já as referências
feitas anteriormente pelos Deputados que ques
tionavam o Dr. Romeu Padilha, mostram hoje
com tranqúilidade como vive o setor, pela insegu
rança, inclusive em relação a uma política de pro
dução mais clara e mais definida. O que se quer?
O que se quer é mesa farta, mesa abundante,
comida na mesa, ou se quer dólar através da
exportação na monocultura? Se quer resolver o
problema de energia, a custo da alimentação, au
mentando significativamente as áreas mais no
bres deste País, incorporadas pela cultura da ca
na-de-açúcar e fazendo com que uma capital co
mo a de São Paulo, receba aqui de Goiás mais
de 50% do leite que consome a cada dia, porque
as áreas mais pobres, os solos melhores, estão
ocupados pela monocultura da cana?

As distorções dos incentivos fiscais são uma
negação da livreiniciativa.E eu diria,como pessoa
humana, inadmissível a forma como os incentivos
fiscais são aplicados neste País; se esta Comissão
tiver a oportunidade de ouvir e tomar conheci
mento dos relatónos específicos, realizados por
ocasião de uma Comissão Interministerial, criada
no primeiro momento, foi a primeira comissão
criada, pelo Presidente José Sarney, em relação
aos incentivos fiscais, são estarrecedores os nú
meros e os dados; não geram riqueza, não geram
renda, não geram emprego, geram especulação,
basicamente imobiliária. Expulsam, inclusive, os
trabalhadores, desrespeitam inclusive realidades
diferentes, como ocorre particularmente, hoje, no
próprio Estado do Maranhão, onde a aplicação
de incentivos fiscais, inclusive desrespeitam a pró
pria legislação, porque latifúndio não pode rece
ber incentivos e está recebendo. Entram aqueles
buldazes e acabam com a vida daquele trabalha
dor. Onde está o sentido econômico? Não existe.
Onde está o sentido social? Foi desprezado. Isto
tem que ser revisto, em nome, inclusive, da distri
buição de rendas, porque não há recursos, neste
País para todos. Nós precisamos democratizar os
recursos. É dar prioridade aos recursos. Não fare
mos política agrícola sem estabelecer este pará-
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metro fundamental. Agora. os recursos têm sido
destinados príorítanamente àqueles que menos
precisam, e não para aqueles que efetivamente
precisam Sou testemunha e vivenciei isto

O problema da reforma agrária: sua Importân
cia fundamental é básica. Nós estamos, sou um
produtor rural, sou um propnetárlo rural, e estou
absolutamente convicto de que neste País não
se faz democracia de forma duradoura, definitiva;
não se viabílizam, não se democratizam, os meios
de produção sem mexer na terra. A reforma agrá
ria é reforma política, na sua essência, é distribuir
o poder, é oportunizar não só o acesso à terra,
como uma postura paternalista de oportunidades.
E eu cito um dos melhores exemplos que há
neste País, de democracia da terra, no Estado
de Santa Catarina. Até o nobre Deputado pode
muito bem colocar, o Deputado Santana. Um Es
tado com menos de 1% de área agrícola do País,
participando com mais de 4% da produção agrí
cola deste País; um Estado que soube viabilizar
a propriedade familiar, um Estado que soube ver
ticalizar a propriedade familiar com grupos que
tiveram esta visão, do econômico e do social,
mostrando que não há incompatibIlidade alguma
entre a atividade da propriedade familiar com a
aplicação intensiva do capital, na verticalização
do processo. Um dos exemplos mais nobres deste
País, é um Estado que, inclusive, não conta com
as melhores terras, um Estado que não conta
com as planícies do cerrado, não conta com as
terras ricas do Paraná, com a terra roxas do Para
ná. Grande parte da produção de milho é feita
na encostei do morro, um dos produtos básicos
que fez com que aquela economia se vertica
lizasse.

Agora, a par disso, é evidente que o problema
da política agrícola tem dois componentes funda
mentais. Crédito, no seu sentido político, no seu
sentido social, e no seu sentido de priorização
da aplícaçào do crédito. Não há recurso para to
dos. Não há. Não há como termos dinheiro recur
so suficientes para custear as lavouras, para segu
rar as políticas de preços mínimos, e para atender
a todos os produtores brasileiros. Nós temos que
estabelecer uma prioridade de atendimento, por
que não há recurso para todos. Crédito tem que
ser qualitativo, e o crédito de uma forma especial,
para a pequena propríedade, ele tem que ter a
característica da propriedade e não do produto,
porque a partir do momento que estabeleceu o
crédito por produto, onde através dos valores bási
cos de custeio se financiam o arroz, o feijão o
milho, a soja, o amendoím ou, afinal, qualquer
produto, primeiro é uma indução do produtor em
relação a esta política. O produtor é induzido a
este tipo de comportamento, em função das ne
cessidades, em função dos interesses, uns claros
outros não, em função, ainda, de uma neces
sidade que nós temos, claramente, de reconhecer,
da nossa fragilidade da representação, que é uma
origem do próprio autoritarismo, onde o próprio
sindicalismo, que agora começa a se libertar, foi
gUindado a uma postura absolutamente existente
cialista, inclusive na sua forma de sobrevivência.
Se realmente esse trabalhador tem dificuldade
de partícípar da elaboração desta própria política.
Então, há necessidade de nós, hoje, mais privile
giados dentro da sociedade, mais preocupados
com a efetiva democratização deste País, ver o
crédito com uma forma absolutamente diferente.

Crédito tem que ter a característica para a proprie
dade caminhar no seu sentido de propnedade,
cobrindo os recursos de investimentos O que
eu preciso> Preciso construir cercas, preciso cor
ngir o solo, preciso fazer um pequeno açude, pre
CISO fazer uma pocilga, preciso construir uma ins
talação para vacas leiteiras, porque o próprio
agente financeiro, e hoje como o crédito tem uma
participação muito grande do agente privado, e
nanceíros oflcraís, não estão dispostos, porque
economicamente não tem sentido, um trabalha
dor chegar lá e solicitar dois hectares de feiião,
três hectares de mandioca, quatro hectares de
pastagem, porque inclusive viabilizam. Quer dizer,
há casos de um produtor que faz 10 a 1 I projetos
diferentes, com propósitos diferentes de crédito
para poder fazer o custeio de sua própria lavoura.
São coisas que não têm lógica, quer dizer, o cré
dito para a propriedade familiar, ele tem que ser
o crédito para a propriedade e não para o produto,
um crédito programado, um crédito onde o exten
sionista tem uma função primordial e fundamen
tai. E nós contamos, incluswe, com uma das me
lhores heranças que recebemos ao chegar ao IN
CRA,que é o Procera, criação do Ministro Nelson
Ribeiro, e dos companheiros do INCRA, que lá
nos antecederam. O que precisa hoje é de mais
recursos. E o Procera para este ano conta ofícial
mente 1,2 milhões de cruzados Nós precisáva
mos de muito mais recursos, porque o Procera
é um crédito que tem essa visão é um crédito
que, inclusive, atende a esse setor, absolutamente
empobrecido desta sociedade, que é o setor da
Reforma e por outro lado, o crédito ajuda a expul
sar o pequeno produtor da sua propriedade, não
deve ser só para o segmento da Reforma, o crédito
precisa ser para o segmento da propriedade fami
liar, no seu contexto mais amplo. Crédito com
projeto, com participação dos trabalhadores.

Eu gostaria que os Senhores ttvessem oportu
nidade de se reunir com uma representação de
um segmento, do movimento dos sem-terra, que
é um segmento técnico, onde todos os programas
foram discutidos pelos trabalhadores, com o
maior grau de responsabilidade, o maior sentido.
Agora, ao par do problema de pesquisa, assis
tência técnica, comercialização, armazenagem,
preço, também a reforma convive com outros
processos, que não são processos prudentes. A
colonização não está proibida, pode conviver com
ela tranqüilamente, não tem por que não conviver
com a colonização? O que nós precisamos é eli
minar o processo de paternalismo da colonização
oficial. Ela não pode ter esta característica pater
nalista. Problema de organização fundiária nós
temos, no País, mas já estamos levando à frente.
Temos 32 organizaçãoes fundiárias, vigentes no
País, carentes, muitas das vezes usam recursos
não mais humanos do que materiais, frota antiga,
vencida e problemas desta ordem, como o da
tributação, e nos agilizamos a tributação. Pela pri
meira vez na história do INCRAcobrou dívida ativa.
Foram quase 5 bilhões de cruzados, os Senhores
devem ter recebido um relatório, onde isto está
mais explicitado, porque ela prescrevia a cada
5 anos. Hoje não, ela prescreve mais. E o proble
ma de tributação da terra têm que passar. Quer
dizer, os tributos tem que passar por uma nova
discussão. Nós, particularmente, não acreditamos
que se modifique qualquer estrutura fundiária

com tributos. A terra devia ser tributada pela sua
potencialidade, este era o sentido da tributação.
Quer dizer. se a terra potencialmente pode produ
zir tanto, ela tem que pagar um tributo correspon
dente a IStO. Precisamos evoluir para isto, precisa
mos chegar até isto: precisamos fazer com que
Inclusive os tributos certamente tenham, vamos
dizer, um estuário mais comum, porque é uma
parafernália difícil inclusive de controle. Bem, a
par destas colocações iniciais, perece-nos - e

.permita-nos Sr. Presidente, que abusemos mais
alguns minutos do que o tempo permitido -
por que não fazermos a reforma? Não consigo
entender, por que não fazer a reforma no País,
quando ela tem um profundo sentido social, mas
ela é profundamente econômica. A reforma vai
produzir comida, a reforma vai gerar emprego,
a reforma tem um sentido e essa é a concepção
da reforma, que está fazendo o assentamento nas
origens. Este é o trabalho da reforma. O que esta
mos fazendo? Um país desenvolvido. Nós, sulistas
estamos fazendo um êxodo, liberando esta mão
de-obra para o Norte do País. Sei o que significaria
hoje, porque nós temos convivido, sei o que signi
fica hoje Rondônia, recebendo 10 a 14 famílias
por dia, coisa desta ordem; o Acre, que começa
a enfrentar o mesmo problema e daqui a pouco
Roraima, também está com o mesmo problema.
A reforma é para resolver o problema das origens,
e deixar o pessoal lá, no seu meio, e há terras
para isto. Estáo aí os dados. Há necessidade, evi
dentemente, de uma conjugação política muito
clara, em relação a esta postura. Interessa demais,
à indústria e ao comércio, amplia mercados.

Nós vamos fazer ingressar este segmento que,
atingido o programa da reforma, seria certamente
da ordem de, no mínimo, sete milhões de brasi
leiros, ou mais, provavelmente oito milhões de
brasileiros, com poder aquisitivo, comprando. Eu
tenho o testemunho de um município muito pró
ximo, onde eu vivo, do Rio Grande do Sul, Tupa
círetã, um assentamento que chega agora no seu
terceiro ano, um assentamento feito pelo Estado,
que hoje, inclusive, um Prefeito, que até por condi
ções, digamos assim, talvez até por uma postura
nossa, oriunda um pouco de certo sectarismo
que a gente convive, em função do autoritarismo
e outras coisas mais, o Prefeito inclusive não é
companheiro nosso de Partido, é de um outro
Partido, novo, que em princípio ideológico é mais
comprometido com a reforma, hoje tem por aqui
lo ali o maior carinho e o maior respeito, porque
revoluciona um município, que é um município
que viviada pecuária extensiva, e dá todo o apoio,
toda a atenção. Tupaciretã, no Rio Grande do
Sul.

O problema da população urbana. Há dois
componentes fundamentais em relação ao pro
blema dessa reforma: segurança e abastecimen
to. Nós temos resolvido o problema, hoje, de for
ma policial, ampliando as cadeias, ou aumen
tando os muros das casas, ou contratando os
bóias-frias para nos cuidar durante a noite, para
não sermos assaltados.

E o problema de abastecimento do País é fun
damentaI. Jamais poderemos pensar em demo
cracia neste País se não tiver comida farta e abun
dante na mesa do povo, com custos adequados,
em relação à população. Os trabalhadores urba
nos, que sofrem uma concorrência desleal em
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relação ao processo migratório, o êxodo desorde
nado que ocorre no País, essa mão-de-obra de
baixa qualificação, ou sem qualificação alguma,
e que perrrute, realmente, um comportamento
inadequado.

Agora, parece-nos que, digamos, essas premis
sas todas, elas passam num País democrático,
como é o nosso, hoje, e que valem todos os sacri
fíciospossíveis, a não ser o da vida,para mantê-lo,
como se fazuma reforma agrária num país demo
crático? Com lei forte. Nós precisamos ter uma
lei forte. É fundamental que a Constituição não
faça uma mera menção que precisamos fazer
uma reforma agrária, mas diga o que tem que
ser feito com a reforma agrária.

Há algumas premissas, aqui, onde eu me per
mitiria fazer o último abuso do tempo, fazendo
uma menção rápida, como uma contribuição a
esta Comissão, que certamente deseja também
uma postura mais pragmática dos seus convi
dados em relação às suas obrigações, que certa
mente são da maior responsabilidade.

Em primeiro lugar, está o sentido da proprie
dade. Acho que ao direito de propriedade deve
corresponder uma obrigação social, claramente;
tem que ter uma obrigação. A pessoa para ter
direito à propriedade tem que ter uma obrigação
social,que não é só na terra, há outros segmentos,
que também precisam ter essa obrigação social.
E como que, de forma clara, se consubstancia?
Primeiroque a propriedade terá que cumprir inte
gralmente sua obrigação social, quando simulta
neamente assegurar níveladequado de vidaàque
les que nela trabalham; manter nível satisfatório
de produtividade; conservar os recursos naturais;
observar as disposições legais que regulam as
relações de trabalho e de produção; não exceder
a dimensão máxima de área admitida - certa
mente é fundamental que a Constituição deter
mine; atender ao princípio da justiça social e ao
interesse nacional.

A Constituição precisa prever uma política agrí
cola, que é o corolário, que é a intersecção com
a reforma, com crédito, com tecnologia, com as
sistência técnica, com cobertura de nscos; a agri
cultura precisa ter cobertura de riscos, numa ativi
dade que se faz a céu aberto, numa atividade
que sofre a inclemência do tempo, para não falar
em inclemência dos mercados, quando se tem
uma agricultura voltada ao mercado de exporta
ção; com altos subsídios, como é o caso do Mer
cado Comum Europeu, como é o caso do Mer
cado Americano, e com custos internos violentos,
infra-estruturais,não condizentes; os produtos de
exportação são competitivos a nível da proprie
dade e perdem a competição, no momento .em
que escoar. Aprodução do BrasilCentral,do Cen
tro-Oeste, chega a ter custos duas vezes superio
res, do transporte interno, em dólar, ao custo do
transporte CIF Europa. Gasta-se, tranqüilamente,
vinte por cento, ou até mais, de custo interno
de transporte, chegando a quarenta, cinqüenta
dólares a tonelada. Hoje, um produtor de soja,
aqui no Brasil Central, para chegar aos meios
de escoamento da produção, num preço do Sul,
que vigora nas zonas industriais de 220, 210 cru
zados a saca, ele recebe aqui 150, 140, porque
setenta cruzados por saca é o custo de transporte.

Os problemas de armazenamento, comercia
lização; a desapropriação de todo o imóvel que
não estiver cumprindo a sua obrigação social.

Por que manter um imóvel que não cumpre sua
obrigação social? Clara a definição na Constitui
ção quando a desapropriação for por dever social,
diferenciando, claramente, da necessidade por
utilidadepública; são duas situações complemen
tamente diferentes, são dois pesos, duas medidas,
completamente diferentes; têm que ser muito
bem diferenciadas.

Prever constitucionalmente que a desapropria
ção do imóvel, com interesse social, para fins
de reforma agrária, vaise operar automaticamen
te a imissão da União na posse do bem, permi
tindo que imediatamente ela seja colocada no
setor produtivo, e não fique estocada nas imis
sões, que não é um problema do Poder Judiciário,
é um problema das leis, que impedem uma dinâ
mica maior do próprio Poder Judiciário, é a dubie
dade da própria legislação que impede isso.

Criar,no bojo da Constituição, o Fundo Nacio
nal da Reforma Agrária, como já prevê o Estatuto
da Terra. Colocar claramente, e que tem que con
tar o percentual das receitas da União.

Certamente, este é o esqueleto da nova demo
cracia, da nova ordem econômica que se deseja,
hoje, escrever e estruturar neste País.

Estabelecer o módulo máximo - a justiça
agrária; reduzir a prescrição aquisitivapara efeito
do usucapião; legitimar as posses devolutas de
forma mais rápida, mais intensiva.

Seriam estas, neste momento, as primeiras co
locações.

MuitoObrigado. (Palmas).

o SR. CONSTITUINTE BENEDITO MONTEI
RO- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra V.Ex" pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE BENEDITO MONTEI
RO - Sr. Presidente, solicito a V. Ex" que, ou
convide a Comissão, que o Dr. Rubens falou a
respeito dos incentivos fiscais, ou peça que os
subsídios venham para nossa discussão. Acho
que é fundamental para o nosso raciocínio, a
qúestão do subsídio, principalmente para a nossa
região.

Então, gostaria que V. Ex' providenciasse.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Peço
ao Relator que fique atento à reivindicação do
nosso companheiro Constituinte,membro da Co
missão, para que possamos, em seguida, delibe
rar sobre o assunto.

ASRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI-Pela
ordem, Sr. Presidente.

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

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI- Eu
não sei se o expositor trouxe por escrito, se tem
algum documento; seria bom que, se possível,
depois, nos encaminhasse. Penso que seria im
portante.

O SR.RUBENSI. SILVA - Nós tivemos a infor
mação de que seria gravado, e confesso que senti
uma dificuldade muito grande de poder expor
havendo gravação.

O SR.PRESIDENTE (Edison Lobão) -Senho
res Constituintes, nós temos vinte Deputados e

Senadores que se inscreveram para interpelar o
Presidente do INCRA. Se nos ativermos ao tempo
regimental, levaremos, pelo menos, duas horas
neste debate.

Proponho que, como nosso horário vai até 12h
30min, isto é, temos apenas uma hora a mais,
que tomemos uma ou duas decisões: ou encerra
mos os debates às 12h 30min, como manda o
Regimento, ou vamos convidar o Presidente do
INCRA para que prossiga com o debate na parte
da tarde.

O SR. CONSTITUINTE RACHID SALDANHA
DERZI - Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra o Senador Saldanha Derzi.

O SR. CONSTITUINTE SALDANHA DERZI 
Eu sugiro que se podia terminar ao meio-dia e
trinta, uma hora, e continuaríamos na sessão das
5 horas as interpelações.

É a minha proposta.

O SR. CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO 
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO 
Como é que fica a exposição do nosso Presidente
daEMBRAPA?

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Nós
o ouviríamos, em seguida, na parte da tarde, após
o término da exposição do Presidente do INCRA.

O SR.CONSTITUINTE ASSISCANUTO - En
tão, já que está decidido que nós não vamos ouvir
o Presidente da EMBRAPA, agora, na parte da
manhã. Eles não têm necessidade alguma, ou
não estão obrigados a ficar acompanhando este
debate.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Sim,
em primeiro lugar isto; em segundo lugar, nós
pedimos desculpas ao Presidente da EMBRAPA
por não ter sido possível ouvi-lona parte da ma
nhã, como havíamos combinado. Até nós o tira
mos de uma reunião importante, no Ministério
da Agricultura,e S. S' veio aqui para nos atender,
amavelmente, elegantemente. Assim apresenta
mos nossas desculpas públicas. Nós o ouviremos,
então, à tarde.

O SR.CONSTITUINTE ASSISCANUTO- Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra, pela ordem, o Deputado Assis Canuto.

O SR.CONSTITUINTE ASSISCANUTO-Em
bora V. Ex' já tenha decidido, mas gostaríamos
de submeter à apreciação do companheiro da
Subcomissão, uma inversão na pauta, no sentido
de que nós pudéssemos ouvir o Presidente da
EMBRAPA, porque eu tenho absoluta certeza de
que, pela exposição do Presidente do INCRA, pela
importância fundamental que tem, talvezum dos
depoimentos mais importantes para abalizarmos
os trabalhos desta Comissão, a participação do
Presidente do INCRA, que nós ouvíssemos o Presi
dente da EMBRAPA, agora de manhã, e ouvísse
mos o Presidente do INCRA na resposta às nossas
indagações na parte da tarde, se assim o Presi-
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dente do INCRA concordasse, porque tenho abso
luta certeza de que, limitando o tempo às 12h
30mm, nós não ouviríamos, naturalmente, as in
dagações que todos nós temos a fazer.

Assim, proponho a inversão da pauta, e nós
aproveitaríamos para ouvir, agora, o Presidente
da EMBRI\PA e para OUVirmos, a partir das 17
horas, até a hora que fosse necessário, o Presi
dente do INCRA, porque me parece este ser o
depoimento mais importante trazido a esta Co
missão, porque nós vamos debater, naturalmente,
o esqueleto do nosso trabalho com relação à Re
forma AgIária.

o SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Depu
tado Assis Canuto, eu considero o depoimento
do Presidente da EMBRAPA tão importante quan
to o do Presidente do lNCRA

O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO 
Aliás, seria até descortesia minha. Primeiro, por
que ele está do meu lado, segundo porque é um
técnico, um. companheiro nosso; pelo contrário,
eu acho que se nós invertêssemos a pauta, nós
ouviríamos agora...

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Estou
de acordo com V. Ex" todavia, como o espectro
de temas a serem abordados pelo Presidente do
INCRA é bem maior, tem V.Ex" toda a razão.

Coloco, então, à deliberação do Plenário desta
Comissão a proposta do Deputado Assis Canuto,
ouvindo antes sobre esse tema a Deputada Irma
Passoni.

ASRA CONSTITUINTEIRMA PASSONI-Pro
ponho que, no mínimo, a gente tendo os trabalhos
até às 13 horas, como já fizemosontem, propo
nho a prorrogação desta sessão até às 13, e que
agente possa até avançar na discussão, também,
porque vinte minutos de exposição, não sei se
poderiam, ao mesmo tempo, responder às ques
tões ou nào, e nós faríamos as perguntas a um
ou a outro, e os dois estando na Mesa para discus
são.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - V. Ex"
se refere ao Presidente do INCRA e ao Presidente
da EMBRJIPA?

ASRA.CONSTITUINTEIRMA PASSONI- Es
tarem na Mesa os dOIS, e nós direcionaríamos
as perguntas a quem desejaríamos.

O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRA 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra V.Ex', pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRA 
Sr. Presidente, é claro que temos o vivo interesse
de assistirmos aqui a explanação do ilustre repre
sentante da EMBRAPA, que veio para participar
desses debates. No entanto, entendo que uma
interrupção dos trabalhos, que foram iniciados
agora com a palestra do DI' Rubens I. Silva, vai
acarretar .3lgum prejuízo para os debatedores,
porque o assunto, de certa forma, Vai se esvaziar
na palestra, seguinte, que terá, com certeza, outros
enfoques, par~ outro tipo de debate.

Desta forma, gostaria que V. Ex" mantivesse
a decisão anterior, no sentido de terminar a parte
de debates que está incluída nesta segunda pales
tra do DI'. Rubens.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Haven
do duas propostas, o Presidente não se sente em
condições de deliberar sozinho. Pede, portanto,
o socorro do Plenáno. .

Os Srs. Membros desta Comissão que estive
rem de acordo com a inversão da pauta, isto é,
passarmos agora a ouvir o presidente da EMBRA
PA;permaneçam como se encontram. (Pausa).

Dez Srs. Constituintes se manifestaram contra
a inversão da pauta; portanto, está aprovada a
segunda proposta, no sentido de que o Presidente
doINCRA..

O SR. CONSTITUINTEALDOARANTES- Pe
la ordem, Sr. Presídente.

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

O SR. CONSTITUINTEALDO ARANTES- É
necessário nós indicarmos quem tem direito a
voto, aqui, nesta Comissão, e que a votação fosse
feita nominalmente.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) -A Co
missão tem vinte e cinco Membros com direito
a voto.

O SR. CONSTITUINTERUI NEDEL- Questão
de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra V.Ex".

O SR. CONSTITUINTERUI NEDEL - Ontem
eu fIZ uma questão de ordem acerca da compo
sição desta Comissão. V.Ex", respondendo demo
craticamente à questão por mim levantada, por
que eu considero que a mtrodução de mais dois
companheiros do PFL desequilibra a correlação
de forças existentes dentro da Comissão, e cria
um problema político para as decisões. V. Ex'
tomou uma decisão de que não seria feita nenhu
ma votação, enquanto esta questão não ficasse
esclarecida. Então, acho que esta votação só pode
ser feita com os vinte e três Membros já aprova
dos, que constituem esta Comissão, e os Suplen
tes que estejam presentes.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Eu res
pondo a V. Ex' dizendo que esta foi realmente
a minha posição. Eu disse que nenhuma votação,
considerada de grande importância, se faria, sem
que esta questão tivesse sido defmida. Mas se
V. Ex' considera que esta questão é de funda
mental importãncia, eu me coloco na posição
anterior, isto é, voltaremos aos 23, e quero dizer
a V. Ex' que não é apenas o PFL que indicou
número maior do que devia, o PMDB também.
Então, voltaremos aos 23 até que a Mesa da As
sembléia decida. Peço à Secretaria que me forne
ça uma relação dos membros da Comissão e
eu faria uma chamada nominal.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA
Sr. Presidente, pela ordem.

Eu gostaria de esclarecer que não é o problema
de uma avaliação da relevância dessa discussão,
é que isso aí cria, digamos assim, um precedente;
este é que é o problema. Então, não é o problema
de nós entrarmos num detalhe de que se esta
questão é importante ou não; é o precedente cria
do.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Eu pe
ço desculpas aos Deputados Maluly Neto, Lael

Varella e ao representante do PMDB,Percival Mu
niz, que foram todos indicados por seus respec
tivos líderes, porém não ainda pela Mesa da As
sembléia, e até que se decida esta questão eu
considerarei que a Comissão, para efeito de vota
ção, terá 23 representantes, não excluídos os su
plentes presentes, que votarão na ausência dos
titulares.

Os Srs. Constituintes, membros desta Comis
são, que desejam, repito, ouvir agora o Presidente
da EMBRAPA, responderão sim, por favor; os que
não desejam, responderão não.

Ernvotação.
(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Mani
festaram-se contra a inversão da pauta onze Srs.
constituintes, a favor oito. Permanece, portanto,
o Presidente do INCRA prosseguindo na sua pa
lestra.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA
Sr. Presidente, uma questão de ordem

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

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA
Eu sou Suplente desta Comissão, estou presente
aos debates, não há número que integre a totali
dade dos 23, e eu gostaria de deixar reqrstrada
a minha presença, a minha participação e o meu
direito a voto, apesar de ser do PMBD e faltarem
somente três.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) -lamen
to não poder atender a V. Ex' porque faltaram
três titulares do PMDB; foram chamados, pela
ordem de inscrição, três suplentes do PMDB; V.
Ex' seria o quarto suplente, que teria voto se os
três anteriores não tivessem votado. Não posso
admitir para o PMDBum número maior de votan
tes do que o PMDB tem direito na proporcio
nalidade.

Continua com a palavra, então, o Presidente
do INCRA, e o primeiro inscrito será o Constituinte
Valter Pereira.

ASRA CONSTITUINTEIRMA PASSONI- Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra V.Ex', pela ordem.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI 
Quero manifestar meu voto pela prorrogação da
sessão até as 13 horas.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Decidi
remos, às 12 horas e 30 minutos.

Tem a palavra o Constituinte Valter Pereira.

O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRA 
Sr. Presidente, ilustre palestrista, DI'. Rubens Ingel
fritz, Presidente do INCRA. No dia de ontem, parti
cipamos de um debate com o Presidente da
FAEMG,DI'. Antônio Ernesto de Salvo, e, em sua
exposição, ele colocou como alguns pré-requi
sitos para o sucesso da reforma agrária a existên
cia de um arsenal de mecanismos para viabilizar
a atividade do lavrador, e colocou assistência téc
nica, crédito em abundância, colocou a existência
da infra-estrutura, etc. Indiscutivelmente, quem
coloca muita exigência para a reforma agrária
é porque não quer que se realize a reforma agrária.
Essa é a experiência que nós temos assistido.
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Venho de um Estado onde existem grandes
conflitos no campo, que é o Estado do Mato Gros
so do Sul. Aconcentração fundiária no Mato Gros
so do Sul é muito grande, e eu daria aqui alguns
dados para que V. Ex' avaliasse.

As propriedades rurais abaixo de cem hectares,
no meu Estado, portanto, as pequenas proprie
dades, caíram de 46.699 estabelecimentos em
1970"para 29.992 estabelecimentos em 1980. A
área foi reduzida de 774 mil hectares para 642
mü hectares, nesse mesmo período. Portanto, es
se processo de concentração fundiária ocorre no
instante em que se modermza a agricultura, no
instante em que essa corrente migratória se acen
tua mais para povoar as favelas dos grandes cen
tros. Portanto, a situação social do campo tende
a se agravar. E o maior problema que enfrenta
o meu Estado é exatamente a fronteira com o
Paraguai, país que aloja, hoje, talvez em torno
de 80 a 100 mil brasileiros, que foram expulsos
do País pela falta de um pedaço de chão para
trabalhar. Portanto, não existe, talvez, uma priori
dade maior neste País do que socorrero problema
do homem do campo, com a reforma agrária
No entanto, apesar de entendermos que a reforma
agrária é um Imperativo inadiável, um imperativo
urgente, nós entendemos que o processo de re
forma agrária que foi desencadeado no País tem
sido contaminado por uma série de equívocos.
Um dos equívocos que nós apontaríamos era exa
tamente quanto à seleção da terra. Nós entende
mos que não se pode dar ao homem do campo,
ao lavrador sem terra, um pedaço de chão impró
prio para a agricultura, porque esse homem vai
criar um minifúndio e, nesse minifúndio, ele tem
o objetivo não só de sobreviver, mas o objetivo
também de explorá-lo economicamente. Acondi
ção sine qua non para viabilizar a reforma agrá
ria,em nosso entendimento, é exatamente a quali
dade da terra e a infra-estrutura rodoviária, infra
estrutura de escoamento da produção. Pois bem,
o que é que o INCRA tem feito? O INCRA, infeliz
mente, adotou uma postura de fazer desapropria
ção, desapropriação a qualquer custo. Em Mato
Grosso do Sul, onde existem grandes extensões
de terras agricultáveis, o INCRA está selecionando
terras de baixa fertilidade para entregar aos agri
cultores sem terra, aos lavradores sem terra.
Aconteceu isso no Município de Bonito. Em Bo
nito foram desapropriadas duas áreas e nessas
duas áreas, numa delas, 70% da formação geoló
gica é de pedras, de terras impróprias para a pe
quena propriedade; a outra, 60% também é com
posta de pedra, de textura rochosa. Pois bem,
agora, eu recebo um relatório do INCRA onde
os técnicos deste órgão examinaram uma pro
á na immência de ser desapropriada. Agora, eu
tomaria a liberdade de ler alguns textos.

O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) (Faz soar
a campainha.) - Peço a V Ex' que...

O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRA. 
Sr. Presidente, é fundamental.

O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - V. Ex'
excedeu-se dois minutos. Eu teria que conceder
dois minutos a todos os demais.

O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRA 
Eu gostaria de ler, aqui, pequenos tópicos que
estão aqui.

Vejam aqui o relatório do técnico do INCRA:
vale observar a extrema dificuldade de acesso a
essas áreas, bem como os problemas enfrentados
com as enchentes anuais do rio Negro, que é
na região do Pantanal. Devastando plantações ri
beirinhas, casas, etc ... Mais adiante: desde que
sejam utilizadas todas as técrucas modernas de
preparo do solo, sendo naturalmente mais apro
priadas para gramíneas, com pequenas exigên
cias de nutrientes, controlando ainda mais a ero
são. Mais adiante: condições precárias de acesso
à área, prejudicial ao escoamento de produtos
agrícolas, que exige investimento para melhora
mentos de estradas existentes, infra-estrutura...

Então, Dr. Rubens, o que nós questionamos
é isto aqui: entregar uma terra de solo rochoso
para o agricultor é inviabilizar a própria reforma
agrária que nós estamos defendendo. É uma ad
vertência que eu gostaria de fazer,mostrando aqui
um laudo técnico de uma área que vai ser desa
propriada daqui a alguns dias, da mesma forma
que foram desapropriadas Bonito, etc., quando
nós temos terras no Município de Pedro Gomes.
Em Pedro Gomes tem um latifúndio de 30 mil
hectares de terras, terras de cultura, terras de ma
taria, que poderia se prestar à agricultura, no en
tanto, misteriosamente, o processo de desapro
priação dessa área, lá dentro do INCRA, regional
de Campo Grande, simplesmente foi arquivado.
Lá no Município de Viema também existe coloni
zador a que também está aguardando a valori
zação da terra, de grande latifúndio encravado
dentro da cidade, que o INCRA, também, misterio
samente, não desapropria. Desapropriou uma pe
quena gleba, mantendo os grandes latifúndios...

O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) (Faz soar
a campainha.) - Eu peço a V. Ex' que colabore
com a Presidência.

O SR. CONSTITUINTE VALTER PERElRA
Já estou terminando, Sr. Presidente

Acolocação que eu queria fazerera exatamente
esta: se nós não dermos ao pequeno agricultor,
ao pequeno lavrador terras apropriadas para a
agricultura, essa experiência da reforma agrária
vai trazer novos fracassos e grandes decepções
aos lavradores sem terra.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra o Dr. Rubens.

O SR. RUBENSINGELFRITZ DASILVA - De
putado, evidente que 05 pressupostos todos en
volvidosno processo de desapropriação, eles têm
um conteúdo de limitação. Na verdade, a nossa
função é administrar o conflito entre os próprios
interesses. E é provável que haja, digamos, postu
ras que não se coadunam com a própria orienta
ção. Agora, por outro lado, em termos, vamos
dizer, de qualidade de terras, veja bem, grande
parte de Mato Grosso do Sul é formada de cerra
dos. Nós chegamos a ter oportunidade de discutir
isso com os trabalhadores, por uma ocasião que
acompanhávamos o Ministro Dante de Oliveira,
mais de uma ocasião, em Campo Grande. E não
significaque o trabalhador rural não tenha acesso
à alta tecnologia, não significa que esse traba
lhador no cerrado não possa, como é o sentido
da reforma e deve ser o sentido da reforma, a
partir do momento que ele deixa de adotar uma
postura individualistae adota uma postura de um
trabalho coletivo,que ele pode explorar condizen-

temente essas áreas. Porque, inclusive,esse mes
mo trabalhador é quem opera o trator, é o que
opera a colheitadeira...

O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRA 
Mas,em terras rochosas, só se for para criar bode.

O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA - É
evidente que se há áreas que não se coadunam
com a realidade de solo adequado, são áreas que
não devem ser desapropriadas. Agora, inclusive,
são áreas que passam em pareceres de outros
organismos da própria sociedade, são áreas, in
clusive, que, às vezes, têm outros tipos de conteú
do, outros tipos de problemas. Há um conflito
social sério na área que determina, - não conhe
ço a particularidade dessa área que V. Ex' coloca
- muitas vezes que uma área adequada tenha
que ser declarada de fim social para inclusive
resolver um problema que é muito mais um pro
blema social, de assegurar aquele chão a que
o trabalhador está habituado do que poder cum
prir os melhores requisitos. E é evidente que as
áreas com maior urbanificação são áreas onde
sempre as pressões políticas ocorrem de forma
mais significativa. Por isso que nós estamos que
rendo que claramente a Constituição coloque to
dos os pressupostos e que deixe de ser uma atri
buição das Leis Ordinárias, que há uma interpre
tação, há uma diferença muito grande de interpre
tação. Agora, eu recebo isso como uma contri
buição, vamos verificarisso, vamos verificar inclu
sive essa área de Pedro Gomes, e nos colocamos
à sua mteira disposição no sentido de receber,
digamos, esse tipo de crítica, que entendemos
ser altamente construtiva.

Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra o Constituinte Assis Canuto.

O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO - Sr.
Presidente, Sr. Presidente do INCRA, demais
Constituintes:

Viade regra, pela experiência que temos e pela
observação que fizemos da palestra do 11m" Sr.
Presidente do INCRA, nós podemos chegar à con
clusão de que a interferência do Governo no pro
cesso da Reforma Agrária, via de regra, tem sido
malévola e equivocada; isso é um pressuposto
inegável. No entanto, face à complexidade da
questão, nos ateremos a alguns aspectos e gosta
ríamos de ouvir a posição de V.Ex'

O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA - A
terra-não' é um bem imutável, a terra é mutável
A terra que foi boa, ontem, poderá não ser boa
hoje; se for boa hoje, poderá não o ser amanhã.
Isso é um fator então muito relativo com relação
à política de Reforma Agrária. A terra também
pode não ser boa para uma cultura e pode ser
boa para outra, ela pode não estar localizada em
condições boas para determmada cultura e pode
estar localizada em condições boas para outra
cultura Então, naturalmente, o problema é muito
complexo. Dai, nos termos batido sempre na tese
da necessidade da promoção de um zoneamento
agrícola no País, ao lado de um cadastramento
técnico das propriedades Sem esses dois pressu
postos seria impossível nós programarmos uma
política agrária e uma política agrícola, uma polí
tica de Reforma Agrária, dada a situação em que
se encontra hoje o País, essas duas medidas têm
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que andar pari passu, porque não é exagero
afirmar que um dos maiores contingentes de imi
gração ocorridos neste País é em função da falta
de uma política agrícola para segurar o homem
no seu traço de terra. A palavra expulsão, natural
mente tem várias conotações, e a falta da política
agrícola naturalmente é um componente de ex
pulsão do homem da terra. O problema da con
centração da propriedade, que tem ocorrido nos
últimos tempos, é inegável, alguma concentração
da propriedade tem ocorrido por mecanismos
criados pelo própno Governo, como o caso do
PROÁLCOOLe outros programas especiais, e por
mecanismos naturais também da sobrevivência,
na busca da sobrevivência, porque muitas vezes
o homem entendeu, principalmente o colono do
Paraná, que vendendo o seu pedaço de terra e
aplicando o dinheiro na poupança, teria maior
rentabilidade. E o Paraná, que foi um Estado culti
vado basicamente pela pequena propriedade, ho
je nos parece que é um dos Estados onde galopa
mais a concentração da propriedade, inclusive
em funçáo da própria agricultura que lá hoje se
pratica, que é a agricultura da soja e a agricultura
do trigo, principalmente, que exigem áreas especí
ficas, áreas de intensificação e aplicação de tecno
logia.

Por outro lado, eu gostaria, e nós temos nos
referido várias vezes ao Estado de Santa Catarina
E V. Ex' assim o fez. Santa Catarina, há 10 anos
todo mundo achava que o Estado era um minifun
dista, que lá só existia minifúndios. E hoje nós
estamos parabenizando o Estado de Santa Cata
rina pela sua estrutura fundíána. E eu colocaria
que essa estrutura fundiána não é um acaso, ela
é em função da própria topografia, e em função
dos recursos humanos que lá labutam na terra.
Há uma diferença, nós não podemos extrapolar
de maneira alguma para as outras regiões do
País.

Outro aspecto que nós colocaríamos e acho
que é fundamental, é o problema dos recursos
para a implementação da reforma agrária.

O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO - E
nós perguntaríamos a V. Ex' se teria condições
de informar, e a esta Subcomissão se há uma
tendência nossa de inserir num capítulo da Cons
tituição, de assegurar recursos mstitucionaís para
a reforma agrária, se V. Ex' tem a informação
de quanto, em função do nosso orçamento, sena
agravado para o problema da reforma agrária?
Vamos ficar por aqui, porque há muitos colegas
que querem naturalmente argüir V Ex' e eu, em
função dessa exigüidade de prazo é que corrobo
raria minha tese da inversão da pauta, porque
se nós tívessernos tempo, à tarde, nós poderíamos
naturalmente debater esses assuntos com muito
mais profundidade.

O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA - É
evidente que medidas do zoneamento e outras
medidas, elas são fundamentais. Na verdade, elas
não estavam impedidas de ocorrer, só que não
ocorreram até hoje. Agora, por que não ocorreu
isso? Vejabem: eu acho que hoje no País se discu
te muito a democracia do País. E a democracia
do País, ela passa pela democratização dos meios
de produção, certo? Então, não é SÓ o problema
da reforma agrária, nós temos outros componen
tes, inclusive outras atividades. Agora, a verdade
é que eu acho que isso não implica, digamos,

a reforma não impede que seja feito o zonea
mento. E há inclusive trabalhos em relação a isso,
mas são trabalhos que não têm inclusive peso
político. Há levantamentos de solo feitos no País,
há trabalhos inclusive de identificação de áreas,
onde inclusive determinadas culturas...

O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO 
Sem querer interromper V.Ex', acho que se trata
de um assunto que é muito prático: o problema
da colonização da Amazônia. A Amazônia não
tem vocação para celeiro. Naturalmente que nós
temos que ocupar a Amazônia com brasileiros,
nós temos que buscar alternativas de ocupar o
nosso agricultor na Amazônia com culturas que
sejam adequadas ao clima, ao meio ambiente.
Mas, hoje, e eu me penitencio, fiz parte desse
processo, nós não levamos ninguém para a Ama
zônia, pelo menos para a Amazôma Ocidental,
para Rondônia, norte de Mato Grosso, mas os
colonos que para lá foram, pnncipalrnente do Pa
raná, de São Paulo e de outros Estados de agri
cultura de grão, de agricultura anual, estão hoje
tentando praticar agricultura anual em Rondônia,
no Mato Grosso, e tem-se mostrado absoluta
mente inviável, e naturalmente com todos os ou
tros prejuízos daí decorrentes.

O SR. RUBENS INGELFRITZ DASILVA - Não,
acho que a Amazônia, evidentemente, tem cultu
ras permanentes. Confesso que aquela região de
A1tamira,onde nós visitamos em dezembro ainda,
a preocupação por lá é que as culturas brancas
até desapareceram, o pessoal está fazendo lá mo
nocultura de cacau e café, e estão importando
arroz de Goiás.

O SR. CONSTITUINTEASSIS CANUTO-Mas
o arroz de Goiás chega mais barato lá.

O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA - E
é sempre uma situação, vamos dizer, de uma
dependência muito grande, inclusive de mercado
internacional, quer dizer, o mínimo de subsistên
cia devia haver. E há áreas em que não se coadu
nam.

O SR. CONSTITUINTEASSIS CANUTO- Dr.
Rubens, sem querer debater com S. S', no Estado
de Rondônia...

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) (Faz soar
a campainha) - Não chegaremos nunca ao final
desta maneira. Eu faço um apelo a V. Ex' que,
desta maneira, nós não chegaremos nunca ao
final.

O SR. CONSTITUINTEASSIS CANUTO- Por
isso que propusemos a inversão da pauta, porque
sabíamos que esse assunto seria demorado. Hu
mildemente pedrrnos permissão à Mesa para nos
sa última intervenção.

Só para clarear, no Estado de Rondônia, hoje,
que nós estamos na época da colheita do arroz,
o cidadão que lantou arroz oferece para o cidadão
colher de meia e ele não quer, porque é inviável,
naturalmente.

O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA
Bom, em relação a recursos, a nossa proposta
é muito clara, o que já prevê o próprio Estatuto
da Terra, só que nós queremos que esteja na
seguinte condição. 5% do orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Peço
aos nossos colegas que não aparteiem os nossos

conferencistas, no período dos três minutos, que
já são tão escassos.

Concedo a palavra ao Constituinte José Men
donça.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA
Sr. Presidente, Sr. Expositor:

Acompanhei atentamente a exposição e anotei
alguns tópicos. V. Sa, Dr. Ruben Yngelfritz, que
já foi inclusive Secretário-Geral do Ministério da
Agricultura e, hoje, o Presidente do INCRA, ques
tiona sobre recursos para Implantar a Reforma
Agrária. Eu acharia que esses recursos deveriam
vir da economia do dinheiro que se deixaria de
pagar em desapropiações de terras privadas e
investir em terras públicas que o Governo tem

É a minha primeira pergunta. Houve um debate
aqui, ontem, e gostaria que V.S', como Presidente
do INCRA, nos informasse qual a área de terra
pública da União, dos Estados e dos municípios
que o INCRA tem disponivel para a Reforma
Agrária. Primeira pergunta seria esta. E o aprovei
tamento também dos recursos.

Uma outra colocação que eu faria: por que se
insiste tanto em algumas áreas produtivas, que
estão em produção, algumas correntes dentro do
INCRA, não todas, em desapropriar áreas que es
tão em produção, ao invés de investirmos em
áreas ainda não produtivas, para não corrermos
o risco que correu a Rússia, quanto à sua reforma
agrána, em que, quebrado o ciclo de produção,...
(Risos) Os adeptos da Rússia devenam oUVIr o
resto da informação, que às vezes não saibam.
(Risos. Risos) Não Poderíamos quebrar o ciclo
de produção, porque na Rússia morreram 6 mi
lhões de russos porque faltou alimentos com a
quebra do ciclo de produção. Então, no Brasil,
não podemos nos dar ao luxo de quebrar a produ
ção brasileira, quando nós estamos importando
arroz podre, milho, agora. Então, se a Reforma
Agrána for para atender o fato social, porque a
terra se destina a produzir sustento para o homem,
se for, porque se for para dividir terras é outra
conversa Sobre o problema de critérios que le
vantei aqui, que muita gente não quer cntérios,
quer apenas dividir, tomar de quem tem e dar
para quem não tem, para depois tomar daquele
que tem para dar para aquele que tinha e não
tem mais. É um Ciclovicioso, que revela a incoe
rência daqueles que não têm cntérios, hoje, para
defender as suas próprias teses.

Eu perguntaria: o INCRA como vê essa coloca
ção de não quebrar o ciclo da produção no Brasil,
e primeiro vamos fazer Reforma Agrária nas terras
devolutas do Poder Público e, depois, se neces
sário, daqui a dez, vinte, trinta, cmquenta anos,
vamos dividir as terras produtivas daqueles que
têm muito, porque, caso contrário, nós vamos
fazer para mnguém neste País.

O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA - As
terras públicas são sempre 114,6 milhões de hec
tares. Inclusive, esses dados todos os Senhores
receberam.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA
Eu ainda não recebi, porque cheguei um pouco
atrasado.

O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA - Elas
estão distribuídas hoje, basicamente, na Região
Amazônica. Essas áreas são previstas no aprovei
tamento. Se os Senhores se reportarem também
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a um documento que nós entregamos aos Senho
res, que é o Plano Nacional de Reforma Agrária,
na página 43, onde se faza projeção dos recursos
necessários, o percentual de terra a ser obtido,

por via de desapropriação, deve ser o seguinte:
75, 90, 95, 100 e 90%, para as Regiões Norte,
Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Isso eu
diria que, grosso modo, estaria previsto mais de
5 milhões de hectares de terras públicas e usadas
os 43 milhões e 90 mil previstos para a Reforma.
Por outro lado, se verificarmos este quadro que
temos à nossa frente, veremos que, na realidade,
é inconsistente a colocação de não haver terras.
E é mais inconsistente ainda, com todo o respeito
a V. Ex", nós imaginarmos que se pretende fazer
a reforma para desestruturar o setor produtivo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA
Mas, Dr.Rubens, muita gente está querendo isso.
Aqueles a quem interessa a subversão estão inte
ressados nisso.

O SR. RUBENSINGELFRITZ DASILVA - Eu
acho que a um governo democrático n~~ inte
ressa a subversão. Esta não era a posiçao do
Presidente Tancredo Neves, acho que o sentido,
inclusive, do processo de subversão é a miséria
que existe no País hoje Esta é a maior subversão
que nós encontramos.

Na verdade, confesso que não podemos discu
tir a reforma com posturas absolutamente dog
mática. A Reforma é social, mas ela é social se
ela tiver viabilidade econômica. Isso é o que nós
queremos com a Reforma. Porque, inclusive De
putado, nós temos hoje uma situação, inclusive,
vamos dizer,de dependência de alguns alimentos
que tem muito a ver com a estrutura da proprie
dade familiar, isso é inquestionável. Os dados po
dem ser os não mais recentes, Inclusivetambém
esses dados se encontram à disposição dos Se
nhores, mas tabelas que nós entregamos aí, mas
que demonstram uma efetivaparticipação da pe
quena propriedade, da propriedade familiar, va
mos dizer,em relação às ofertas de alguns alimen
tos que são fundamentais. Olha, o senso está
aqui e eu tenho, inclusive, os dados do próprio
IBGE, de 1980, e certamente eles não se alteraram
de forma significativa, onde alguns produtos são
fundamentais à mesa do povo brasileiro.É o caso
da mandioca. As propriedades com menos de
cem hectares são responsáveis por 87,48%. O
feijão-78,6;miJho-68,16, arroz-37,l %, que é uma
lavoura que já tem em alguns Estados uma lavou
ra absolutamente capitalista, uma lavoura de apli
cação intensiva de capital, mas que não são em
todas as regiões do País. Este é o sentido da
Reforma. O sentido da Reforma é construir, é
ingressar esses milhares de trabalhadores no mer
cado de consumo. Viabilizar, inclusive,a pequena
e a média indústrias. Descentralizar, inclusíve,os
investimentos industriais do País. Permitir, inclu
sive, que um novo segmento possa participar de
uma sociedade como a nossa, que é uma socie
dade absolutamente competitiva. A visão da Re
forma, em termos, vamos dizer, da execução do
processo, em um outro documento que nós en
tregamos aos Senhores, que é o programa, diga
mos, da execução dos assentamentos, ela prevê
que no quinto ano o Governo sai disso, no máxi
mo no quinto ano.

O SR. PRESIDENTE EDISON LOBÃO - Tem
a palavra o ConstituinteAlysson Paulinelli.

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAULINELLI
- Sr. Presidente, antes da minha pergunta pro
priamente dita eu gostaria de agradecer ao Presi
dente do INCRA, que desfez a polêmica de ontem.
Porque ontem eu fui aqui contestado, quando
afirmeique os dados que eu tinha do INCRA infor
mava que tinha 71,9. Eu errei, é 71,7 milhões
de hectares. Está neste documento de 1985, cha
mado proposta. O nosso Relator nos desmentiu,
dizendo que o INCRA não tinha isso. E hoje fico
satisfeito ao ...

O SR. RELATOR (Osvaldo Uma Filho) - Eu
não desmenti V.Ex"

O SR. COSNTITUlNTE ALYSSON PAULINELLI
- Desmentiu, assuma agora, Osvaldo.

O SR. RELATOR (Osvaldo Uma Filho) - Eu
afirmei a V. Ex" que não conhecia dado.

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAULINELLI
- Parece-me que a Casa se lembra bem qual
foi o debate.

Em segundo lugar, eu fico satisfeito porque
aparecem 114,6 agora. E é uma estimativa que
eu faço, porque eu disse que provaImente teria
mais do que ISSO e eu estimo que tenha mais,
ao se considerar que alguns Estados que têm,
inclusive, Independência de legislar sobre suas
terras, se fizeremas suas discriminatórias, eu acre
dito que dará muito mais. O exemplo disso é
a Bahia quee está aqui e poderá dizerse é verdade
ou não.

Bom, agora vou às minhas perguntas, sr, Presi
dente. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer
a brilhante palestra do nosso companheiro, Dr,
Rubens, que eu conheço há bastante tempo e
admiro. E gostaria, inclusive,que ele pudesse me
ajudar. Numa resposta quejá foidada sobre recur
so, eu voltaria à questão, porque eu julgo que
ela não foicompleta. Eu queria, Dr.Rubens, exata
mente confiando na sua capacidade como admi
nistrador, que eu a conheço de longo tempo, que
o Sr. me fizesse uma análise se os atuais recursos
disponíveis do INCRA são capazes, suficientes,
adequados e oportunos para se realizar o plano
de reforma agrária que o Governo propôs. Se
não são, qual a razão da defasagem hoje existen
te? Em segundo lugar, se o INCRA tem conse
guido, efetivamente, fazer algum tipo de seleção
dos assentados nas terras desapropriadas.

Terceira questão: Se o INCRÃ tem dados sobre
evasão dos assentados recentemente nessas
áreas desapropriadas.

Quarta pergunta: Já que foiobjeto da sua pales
tra insistentemente, se a atual política econômica
e agrícola está contribuindo para descentralizar
a renda no Brasil. Na sua visão.

O SR. RUBENSINGELFRITZ DASILVA - Por
gentileza, o senhor me perdoe, Deputado. O se
gundo ponto, o primeiro é de recursos e o segun
do ponto?

O SR.CONSTITUINTE ALYSSON PAULINELLI
- Se o INCRA tem conseguido fazer algum tipo
de seleção dos colonos assentados. Ou se isto
está sendo feito aleatoriamente ou pela pressão
da invasão.

O SR.RUBENSINGELFRITZ DASILVA-Esse
problema de recursos, evidentemente, que consta
em nossos orçamentos, não têm condições de

resgatar a reforma que está em andamento Nós,
hoje, estamos aí com números redondos, um
pouco mais de 21 mil famílias assentadas E nós
precisaríamos, esse ano, para resgatar os proble
ma da reforma, o assentamento de quatrocentos
e cinquenta rrul famílias e os recursos que nós
contamos não são condizentes com esse volume.
Eles chegariam, provavelmente, considerando
agora o processo inflacionário, provavelmente
também as necessidades, mas mantendo os nú
meros absolutos, em torno de setenta milfamílias.
No mais, há necessidade de suplementação de
recursos.

Nós temos tido, constantemente ouvido, e in
clusive participado com o Ministro Dante e em
contato mais diretamente com o Sr. Presidente
da República, e ele tem colocado enfaticamente
que os recursos não faltarão. E nós não temos
porque descrer da posição do Presidente em ter
mos de recursos.

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAULINElli
- Dr. Rubens, eu queria que situasse não só
em financeiros, recursos gerais, como foi a per
gunta, se me permite, para não ficar só em fman
ceiro. Recursos sufícientes, adequados e capazes.
O recurso aí também significa humanos e mate
riais.

O SR. RUBENS INGELFRITZ DASILVA - Nos
recursos humanos nós encontramos uma limita
ção realmente significativa. Segunda-feira, o Pre
sidente da República autorizou, por decreto, uma
contratação, inclusive, para dois segmentos fun
damentais, porque nós tínhamos deficiência de
recursos; uma parte para o trabalho da arreca
dação de terras, para, inclusive,qualificar, de for
ma mais clara, este trabalho. Nós tivemos a preo
cupação, inclusive, de fazer vistorias prévias em
todas as áreas, para aumentar a capacidade disso,
que implica em recursos humanos e recursos
materiais. E recursos que foram autorizados, que
serão agora contratados, através de concurso pú
blico, são 900 servidores, para formar trezentas
equipes, que serão distribuídas na proporção das
necessidades dos diversos Estados do País. E
mais cem elementos que são para os quadros,
para dar cobertura para apoio logísticos dos pró
prios escritórios. Da mesma forma, já fomos auto
rizados a contratar os executores dos projetos,
porque dos cento e trinta projetos que nós contá
vamos, tínhamos projetos que não contavam com
executores e agora estamos autorizados. E, inclu
sive, já fica delegado ao Sr. Presidente a autori
zação dos novos projetos. Quer dizer,nós já temos
autorização para duzentos e cinqüenta projetos
. Na medida em que houver necessidade o Sr.
Presidente autorizaria. Da mesma forma em ter
mos de recursos materiais: veículos, quer dizer
a nossa frota se situa em torno de mil cento e
vinte oito veículos. Veículos com um certo grau
de deficiência e distribuídos ao longo do País.
Além de todas as unidades da federação, além
dos 61 projetos de colonização, nós temos mais
32 projetos fundiários, em que há uma carência
realmente de recursos materiais, digamos, em ter
mos de qualificação mais adequada. Agora, não
sei se embora de forma suscinta, lhe respondo
a pergunta. Aseleção dos assentados. Nós temos
feito sistematicamente a seleção dos assentados.
Agora, nós temos situações diversas, situações
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de conflitos, onde fica impossível fazer uma sele
ção no primeiro momento, inclusive essas sele
ções passam por um trabalho Junto com os traba
lhadores, e pela própria função agrária, no sentido
da qualificação. E há requisnos legais que são
pressupostos fundamentais para que os trabalha
dores tenham acesso à terra, que eu me perrnítirta
oportunamente trazer à comissão se fosse o caso
não as instruções do INCRA, dísponívers, são ins
trumentos legais, em andamento que nós conti
nuamos a respeitar, Evasão de assentadas eu lhe
confesso que eu não tenho conhecimento É claro
que há algumas SItuações em que sempre há
em algum seguimento um sentido especulativo.
Por exemplo, nós sentimos ISSO quando transfor
mamos aquele acampamento da fazenda Anani
num assentamento em condições precánas, num
acampamento produtivo Na medida em que se
colocou aqui, não se faria titulação imediata das
áreas, um pequeno segmento que se desinteres
sou e saiu era um especulador. Ele queria receber
o título certamente, ou até induzido a isso. Nós
temos áreas desapropriadas no Rio de Janeiro,
que, por motivos políticos, difíceis que hoje esta
mos enfrentando, áreas que foram ocupadas por
urbanos, por funcionários liberais, por pequenos
comerciantes e nós estamos acionando a Justiça
para desocupar essas áreas, que foram heranças
que recebemos. Com relação à política agrícola,
acho que a política agrícola hoje é absolutamente
concentradora de renda, ela é monopolista e ela
é indutora da monocultura. Ela não privilegia, de
forma alguma, a agricultura de subsistência, pelo
componente do crédito, e da tecnologia. Com
algumas exceções, a história do trabalho da pes
quisa, ela não gerou tecnologia para pequena pro
priedade. Ela estabeleceu um patamar, ela estabe
leceu os pacotes tecnológicos. Eu mesmo fizmui
tas reuniões de pacote tecnológico, onde não fOI
respeitado o módulo da produção. Tem um seg
mento hoje produtivo que paga para lavrar, para
semear, e paga para colher, e depois vende a
terra, evídentemente. Ou conseguiu o trator e não
consegue se manter. Essa é a minha visão, muito
clara, com relação à política agrícola.

O SR. CONSTITUINTEALYSSON PAULINELLI
- Quero só agradecer ao Presidente do INCRA,
porque o c:onstituinte que aqui está fOI acusado
de ser contra a reforma agrária, quando alertou
que os recursos disponíveís não eram suficientes
para esse plano que está aqui. Isto é apenas um
resgaste, porque eu confiei muito no Dr. Ruben,
que considero um dos grandes técnicos que o
Governo tem, e aplaudi a sua ida para o lNCRA,
e ele vem aqui exatamente confirmar aquilo por
que, há dois anos, eu fui pichado como contrário
à reforma agrária. Dr. Ruben, conte comigo como
constituinte para prover o INCRA dos recursos
indispensáveis para que a reforma agrária seja
bem feita (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Com
a palavra o Constituinte Ruy Nedel.

O SR. CONSTITUINTERUYNEDEL - Sr. Pre
sidente, Srs, ConstItuintes e ilustre conferencista,
Presidente do lNCRA, Dr. Rubens Ingelfntz.

O termo reforma agrária tem-se prestado a in
terpretaçõe·s as mais subjetivas possíveis. Estou
convencido - muitas vezes fazem confusão de
colonização, de reformas rurais, de reassente
mentos com reforma agrária. reforma agrária, pa-

ra rrurn, começa no direito à propriedade e no
limite desse direito. Tenho os pés no chão de
que, como certos setores da sociedade, pleiteiem
o limite máximo de quinhentos hectares, é ilusão
do mais progressista, dentro da Constituinte, que
rer esse tipo de aplicação, porque reforma agrána,
efetivamente, nesses moldes, não se faz sem VIO

lência, não tem Sido feita, ao longo da História,
sem revolução. Na Europa mesmo, com guerras,
e nos Estados, fora desses llrmtes, com guerras
de conquista. Mas, em cima dessa situação, eu
teria duas questões para lhe pedir o seu ponto
de vista Primeiro. Qual é a sua visão da desapro
priação de terras como um bem cooperativo? Seu
uso como um patnmõnío cooperativo? E a segun
da pergunta: Que caminhos V.Ex' já viu, deslum
brou, ou se pretende analisar esse tipo de proble
ma para retomada de terras das multinacionais,
que nós sabemos que muitas delas foram entre
gues com subvenções para as multínacionals, e
que agora não seria justo, seria politicamente erra
do, e sociologicamente, por atitudes de retomar
essas terras como pagamento, muito oneroso aos
cofres públicos?

O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA - O
problema do patrimônio cooperativo, veja bem,
acho que essa é a solução melhor Nós estamos
recém-saindo de um período onde vivemos impo
sições. AsCOIsas acontecendo de cima para baixo.
Tem que ser assim. Vamos admítrr que com boas
intenções, com o desejo de acertar. Agora, eu
acho que chegou o momento. Nós não podemos
impor posições aos trabalhadores, acho que isso
é uma questão de crescimento dos trabalhadores,
é uma questão da postura política do trabalhador,
é uma questão, digamos, dele tomar suas deci
sões. Quer dizer, os instrumentos, todos legais,
prevêem, não há qualquer impedimento, vamos
dizer assim, inclusive de todos os movimentos
dos partidos políticos, todas as solicitações, com
relação à própria condição, prevêem um limrte
maior, digamos para as áreas cooperativas. Deve
ria ter um limite muito maior com relação à limita
ção de áreas, propriamente ditas, um extralimite,
digamos assim, até uma decisão do próprio Con
gresso Nacional, caso a caso. Agora, veja bem,
isso é uma questão de polítízação, isso é uma
questão de crescimento do trabalhador, isso é
uma questão da sua capacidade de se auto-as
sumir, nós não temos condições de impor uma
medida neste ou naquele sentido, obrigá-lo a mu
dar o comportamento. Se o senhor, inclusive, ana
lisar o documento que entregamos sobre o assen
tamento, todo ele é indutivo ao sentido coletivo,
inclusive todas as pequenas obras feitas no início
do processo do assentamento, que nós modu
lamos em cento e cinqüenta famílias, é a cozinha
coletiva, é o alojamento coletivo, é o banheiro
coletivo, uma série de coisas coletivas, no sentido
de aproximação dessas pessoas, deles se questio
narem, tomarem conhecimento da realidade da
quela terra, e de poderem fazer as suas propostas
ivIdade, para serem competitivas com a realidade
do mercado, nós não estamos pretendendo des
truir, hoje, a empresa produtora, não é esse o
objetivo. Obriga, inclusive, um modo adequado
em relação a isso; quer dizer, não é possível o
pequeno produtor, todos eles com lotes que não
se coadunam com mecanização, que é o seu
trator. Mas isso nós não podemos impor, isso
é um processo de conquista, é um processo de

educação, é um processo de participação dos
próprios trabalhadores. O problema do retorno,
da retomada de áreas de empresas multinacio
nais, nós podemos usar os Instrumentos legais
com que contamos. É importante que a própria
Constituição defina claramente essa posição. Nós
não podemos agir fora da lei. E a lei não dá um
tratamento diferenciado, com relação à empresa,
se o propnetário é de uma empresa estrangeira
ou se é um proprietário nacional. O instrumento
é o mesmo. Então, é importante que a Consti
tuição preveja claramente isto e dê os instrumen
tos ao Governo para que ele possa executar isso,
porque, senão, nós estaríamos até certamente ge
rando um certo xenofobismo, vamos dizer, numa
postura que poderia até ser mal-entendida, e não
parece que esse é um bom momento para qual
quer postura deste tipo dentro da realidade do
País.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Rachid Sal
danha Derzi.

O SR. CONSTITUINTE RACHID SALDANHA
DERZI - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, em
pnrneíro lugar, quero dar a rrunha sohdaríedade,
em parte, à interpelação do nobre Constituinte
Walter Pereira. Realmente, Mato Grosso tem desa
propriado terras da pior qualidade além das que
ele citou que são constituídas por pedras, terras
dobradas, terras que não são próprias para a agri
cultura. No Município de Nova Andradina foram
desapropriadas duas áreas grandes com mais de
15 mil hectares de areia branca. Terra quase que
estéril Como vamos fazer uma reforma agrária
jogando pessoas em terras que não produzirão
nada, nem para a Nação nem para eles? É uma
terra que poderia se prestar para agricultura? Há
vários erros.

A Comissão Agrária de Campo Grande foi apre
ciar uma proposta de desapropriação de uma ter
ra de quatro mil hectares, junto à cidade de Cam
po Grande, terra de primeira ordem O proprie
tário se propôs a doar ao INCRA, de ímediato,
com escritura, dois mil hectares. E o represen
tante da CONTAG, dentro dessa Comissão Agrá
ria, não permitiu que isso se fizesse, quando os
sindicatos dos trabalhadores rurais clamavam, fi
zeram reumões e, por unanimidade, desejam es
ses dois rml hectares porque eles entrariam na
posse imediatamente e daria uma forma de co
modato para fazer um projeto de hortifrutigran
jeiros na Região de Campo Grande.

Mas desejo falar a respeito do grave problema,
aproveitando a presença do Presidente do INCRA

Há cerca de um mês, fIZ um discurso, da Tnbu
na do Senado Federal, secundando uma denún
cia do Jornal do Brasil, que dizia que o INCRA
estava adquirindo da Andrade Gutierrez quatro
centos mil hectares de terra por 30 milhões de
dólares, terras essas que foram cedidas à Andrade
Gutierrez dentro de um compromisso de coloni
zação. Essas terras foram vendidas a 57 cruzeiros
e 44 centavos. Vejam a maroteira dos 44 centavos.
Para depois, a firma proporcionar a infra-estrutura
e colonização Depois venderia aos colonos, que
quisessem, por mil e duzentos cruzeiros o hectare.
Era cruzeiros. Foi 57 cruzeiros e 44 centavos a
aquisição, para vender a mil e duzentos cruzeiros
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o hectare. Desses quatrocentos mil hectares, a
Andrade Gutierrez pagou 80 por cento de 144
mil, não das 400 mil, porque seria feita a coloni
zação em três etapas. Pagou somente 80 por cen
to. Agora o INCRA está adquirindo. A disputa é
a seguinte: O INCRA queria pagar 29 milhões
de dólares e a Andrade Gutierrezqueria 30. Então,
o INCRA contratou uma firma, se não me engano,
SONOTEC ou coisa semelhante, pôs um milhão
e quinhentos mil cruzados para verificarse deveria
pagar os vinte e nove ou trinta milhões de dólares
à firma Andrade Gutierrez.E com o meu discurso
em que solicitei informações, cópias do contrato
de venda, do contrato com a SONOTEC, da tran
sação que estava sendo feita ao INCRA, que até
agora não nos foi respondido, através da Mesa
do Senado Federal, apressaram a transação. A
firma SONOTEC, que é outra maroteira, deu pare
cer, afirmando que as obras executadas lá valem
32 milhões e 500 mil dólares. Isso é um escândalo
sem precedente na Nação. Aí estão os recursos
para se fazer uma reforma agrária e não roubar
o pobre do agricultor, o homem que precisa de
um pedaço de terra.

Assim sendo, desejava do nobre Presidente um
esclarecimento, se vai ser feita essa transação?
Inclusive,já se sabe até dos intermediários, temos
conhecimento de que essa transação vai ser exe
cutada, essa compra de uma terra, que não é
da Andrade Gutierrez, é do Governo, que ainda
não foi paga.

O SR. RUBENSINGELFRITZ DASILVA - No
bre Constituinte, o INCRA não está comprando
nenhuma terra da Andrade Gutierez. Confesso
que esse processo não passou por mim. Tenho
conhecimento, provalvelmente em outras situa
ções em que esteja sendo feito um levantamento
dos investimentos feito pela Andrade Gutirreznes
sa área. mas, não há qualquer decisão.

Estão aqui todos os meus companheiros de
diretoria do INCRA, é um assunto que nunca cogi
tamos. Inclusiveo MinistroDante de Oliveirateve
a preocupaão de desmentir claramente a sua po
sição, quando S. Ex' acusado de ter feito essa
operação, inclusive publicando, escrevendo nos
jornais. Mas, como V.Ex' sabe, o esclarecimento
sai na columa dos esclarecimentos e a manchete
sai em outra área. Essa é uma área que nem
é vinculada diretamente ao INCRA, é uma área
vinculada ao GETAT, que ainda hoje se discute
a manutenção e a validade desse organismo. V.
Ex' pode ter absoluta certeza de que qualquer
operação realizada com qualquer tipo de empre
sa, será feita com a maior transparência possível.
Inclusive, essa área, que provavelmente deve ter
passado pelo Congresso, pelo Senado, em termos
de autorização, para recomprar será usado certa
mente os mesmos requisitos de ordem legal.

O SR. CONSTITUINTE RACHID SALDANHA
DERZI - Assim esperamos.

O SR.RUBENS INGELFRITZ DASILVA-Posso
informar a V. Ex' ainda que não tivemos qualquer
correspondência por parte da Mesa do Senado
com relação a sua solicitação. Pediria V.Ex' que
me encaminhasse, a solicitação pois justamente
com o MlRAD, lhe daremos imediatamente todos
os esclarecimentos com relação a isso e de todo
e qualquer posicionamento, qualquer tipo de tran
sação, com a maior e absoluta transparência pos-

sível.O INCRA é uma casa que tem sido, inclusive,
até de forma, eu diria, destruidora do próprio pro
cesso da reforma, acusado de coisa que não faz.
Se fez, não faz mais. Aliás, nós estamos tendo
a preocupação de resguardar a casa. Muitasvezes,
quando não se pode atacar as autoridades maio
res, ataca-se a autoridade menor. MUItas vezes
o INCRA tem sido acusado de posições que não
adotou e nem adota.

O outro tema que V. Ex' colocou, com muita
propriedade, hoje mesmo nós solicitaremos à Di
retoria de Assuntos Fundiários e a de Assenta
mentos do INCRA, que façam uma vistoria em
todas as áreas desapropriadas em Mato Grosso
do Sul. E se elas não cumprirem essa função,
nós não teremos qualquer dúvida de enfrentar
qualquer tipo de pressão política e responsabilizar
os responsáveis, se for o caso, inclusive o próprio
Superintendente.

O SR. CONSTITUINTE - Sr.
Presidente, também em Santa Catarina, na Serra
doMar.

O SR. - inclusive, Sr. Presidente, gostaria de
sugerir os processos que foram arquivados, por
que há muitos processos de áreas boas que foram
arquivados misteriosamente na Direção do INCRA
Regional.

O SR.CONSTITUINTE RACHID SALDANHA
DERZI - Em Mato Grosso ainda tem. A Estrada
de Ferro Noroeste do Brasil tem 30 mil hectares
das melhores terras, ao lado da estrada de ferro
e ao lado do asfalto. E não há meio, até hoje,
de se desapropriar ou adquirir essas terras que
estão totalmente abandonadas.

Sr. Presidente, agradeço e conheço V. Ex"Não
o julgo capaz de uma transação dessa. Mas, isso
está se passando lá. A firma perdeu o controle
da colonização, ou quis perder o controle, e ela
foi, em parte, invadida. Então, que o INCRA com
pre a rrul e duzentos cruzados o hectare, e doe
aos colonos. Não sairá por cinco milhões de cru
zados. Muito obrigado a V. Ex'

O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA - Só
queria dar um esclarecimento. É uma questão
em que há muitos instrumentos legais que muitas
vezes não são cumpridos. O próprio decreto presi
dencial que V. Ex' colocou, o das ferrovias que
criou o plano de reforma, no seu art. 7° diz o
seguinte:

''Aspessoas jurídicas ou órgãos da Adminis
tração Federal centralizadas e descentraliza
das providenciarão no prazo de 180 dias em
conjunto com o INCRA o levantamento com
pleto de imóveis rurais e o seu domínio e
posse, devendo apurar aqueles adequados
a serem incorporados ao processo de refor
ma agrária."

Só que infelizmenteessas solicitações são feitas
e não são atendidas com urgência e com a res
ponsabilidade que merecem.

O SR. CONSTITUINTE RACHID SALDANHA
DERZI - Quanto ao superintendente de Mato
Grosso, nós o temos na melhor conta até hoje.
Daqui para frente, eu não sei. Agora está havendo
esses erros. A Comissão Agrária é responsável.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Antero de
Barros.

O SR. CONSTITUINTE ANTERO DE BARROS
- Sr. Presidente, Sr. Presidente do INCRA, nós
gostaríamos de fazer algumas indagações. A pri
meira, quantos hectares já foram desapropriados
após o Plano Nacional de Reforma Agrária? Qual
a potencialidade de assentamento nessas áreas
já desapropriadas e quantas famílias efetivamente
foram assentadas nessas áreas?

Gostaríamos também de nos referira uma colo
cação que o INCRA entende necessária para a
Constituinte, com relação à desapropriação da
terra. Nós vivemos em Mato Grosso, na região
do São José do Xingu, região do Araguaia. E
lá vivemos uma situação, onde a própria região
já é apelidada de "São José do bangue-bangue",
vivemos uma situação extremamente preocupan
te, primeiro porque a área já foi desapropriada.
Era uma área de litígio, com posseiros e a área
já foi desapropriada. No entanto, não existia a
imissão de posse. Os posseiros não podiam tomar
posse. Até o final do Governo passado, existia
a Polícia Civil, Militar, a jagunçada oficial expul
sando realmente os trabalhadores que já estavam
na posse, quando aconteceu a desapropriação
e eles foram expulsos. E a posse pertence a um
cidadão que foicandidato a deputado federal pelo
Estado de São Paulo, mas não se elegeu, feliz
mente. O proprietário da área, até o finaldo Gover
no passado, que tinha o seu latifúndio impro
dutivo, passou a tentar recolocar máquinas na
área para fazer movimento na terra, para tentar
até descaracterizar a desapropriação como tendo
sido uma desapropriação injusta, para mostrar
que ali estava se trabalhando. Ao sugerir a ime
diata imissão de posse, pergunto: será que o País
suporta esperar a promulgação da Carta Magna?
Se nós tivermos força política para que se discuta
apenas o valor da indenização e não a imissão
de posse, por que não se tentar resolver essas
situações de emergência encaminhando dentro
das reuniões da Câmara, do Senado, do Con
gresso Nacional, uma proposta para ser votada
em situação de emergência, autorizando realmen
te a imediata imissão de posse, para descarac
terizar,inclusive, essa questão e esse entrave cau
sado com a participação de parte, não de todo,
mas de parte dos integrantes do Poder Judiciário?

Para finalizar, gostaria de fazer uma indagação
com relação à questão de recursos V. Sa. defende
5% do Orçamento. Eu faria a seguinte indagação:
será que não seria viável também, porque o pro
cesso da reforma agrária não pode ser um pro
cesso ligado exclusivamente ao INCRA e ao MI
RAD, será que não seria viável também alocar
no Orçamento no setor de transporte, no setor
de educação, no setor de saúde, percentual para
ser usado nas áreas de reforma agrária, para se
garantir o posto de saúde, o acesso á terra, a
escola agrícola, enfim, a assistência para que pos
sa efetivamente permanecer na região o assen
tado, ou esses 5%, aos quais V. Sa. Se refere,
são suficientes para atender até isso?

Eram essas as indagações que eu desejava fa
zer.

O SR. RUBENS INGELFRITZ DASILVA - Nós
temos até a data de ontem 238 decretos de desa
propriação. Uma área total de 1 milhão, 778 mil,
337 hectares; com emissão de posse 713 mil,
940; na justiça, 287 mil, 951; áreas em acordo,
103 mil, 439; áreas ajuizadas e com posse não
emitidas, 276 mil, 978 e área em tramitação 684,
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mil 937 hectares. São áreas que estão em anda
mento, áreas que foram recentemente desapro
priadas.

Se V. Ex" me fornecesse o nome da proprie
dade, talvez eu poderia até identificar o que está
havendo com ela mais claramente. Mas posso,
oportunamente, lhe dar essa informação.

Ela se particulariza em dois estados: no Mato
Grosso e no Maranhão. Todos eles contam com
mais de 100 mil hectares ainda por serem feitas
emissão de posse. Por motivos os mais diversos
possíveis, inclusiveférias, o número de servidores
insuficiente,e outros problemas desta ordem Mas
eles basicamente se encontram nesses dois Esta
dos.

Com relação aos recursos, quando estamos
falando em 5%, não estamos falando em 5% para
o INCRA, mas para a reforma. E a reforma é
o pressuposto de todas as ações. Inclusiveo Plano
Nacional de Desenvolvimento Rural prevê a cria
ção da COmissão Interministerial de Desenvol
vimento Rural, que está funcionando. Hoje são
15 ministérios onde se discutem todas as ações
da reforma. Para nós, é muito claro que a execu
ção do processo da reforma é um programa da
sociedade, um programa de governo de forma
global. l'lão é o INCRA que vai executar isso de
forma isolada, nem teria como fazer isso, nem
teria sentido algum. Os planos de crédito com
os agenl es financeiros; saúde é com a saúde;
educação é com a educação; transportes é com
transporte. Para V. Ex"ter uma idéia, que o INCRA
conta hoje, com as colonizações, com 15 mil Km
de estrada que tem que manter. É um absurdo!
O MinistroDante de Oliveira, nos primeiros mo
mentos em que chegou ao Ministério, fezum con
vênio com o Ministério dos Transportes para iden
tificara levantar toda essa malha, e hoje se discute
a forma de se assumir a manutenção dessa ma
lha. Quando se coloca recursos para reforma, está
se colocando no sentido mais amplo; não significa
exclusivamente no sentido reforma para INCRA
mas para todas as ações - de saúde, educação.
São componentes fundamentais, assim como
transportes, armazenagem, para o processo em
si.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Ivo Van
derlinde

O SR. CONSTITUINTE NO VANDERLINDE
Sr. Presidente, Sr. Relator, compenheiro Rubens,
se me permite tratá-lo assim:

Eu sou daqueles que de forma pragmática, de
forma objetiva tenho defendido e entendo que
nós temos que fazer a reforma agrária no País.
Quando o Dr, Rubens foi convocado para o IN
CRA, eu fui daqueles que aplaudiram, porque foi
para o INCRA um produtor rural, um líder e diri
gente cooperativista, um executor de reforma
agrária quando dirigente cooperatívista no Estado
do Rio Grande e fora dele. Por isso, sou daqueles
que acredito na competência, na forma correta
de conduzir o processo, embora saiba que nem
todo processo se conduz apenas pela decisão,
pela determinação do Presidente do INCRA. Acho
que há equívocos, erros tem-se cometido. Talvez
até para dar satisfação à sociedade tem havido
mais desapropriações do que assentamentos, e
tem havido, inclusive, assentamentos que não
correspondern à exata filosofia daquilo que se
quer. Entendo que nós temos que fazera reforma

agrária com pragmatismo, que não se limita à
distribuição de terras. Tem que estar no contexto
da política agricola. Fez-se referência, e se faz
com frequência a Santa Catarina, o meu Estado,
como estado exemplo. Talvezseja ainda o melhor
Estado, mas eu me preocupo porque a nossa
situação também já se deteriora:o nosso pequeno
agricultor também Já está indo embora e cada
vez mais aceleradamente. Sou daqueles que fi
cam um pouco céticos quando se dá tanta ênfase
à distribuição de terras, e nós não estamos tentan
do segurar o nosso pequeno agricultor, do nosso
Estado citado como exemplo, a não ser o agri
cultor que de forma cooperativada, ou no sistema
cooperativo tradicional, ou nos condomínios, ou
num sistema integrado de cooperativas ou de em
presas privadas, que realmente conseguem maxi
mizar a renda da sua propriedade.

Eu quero apenas dar um testemunho, dizendo
que confio na ação da política do INCRA com
relação à reforma agrária, porque conheço o co
mandante que lá está e que precisa, por certo,
da nossa ação, do nosso apoio. Acho que temos
que deixar de discutir a questáo do lado emocio
naI, ideológico e realmente enfrentar isso. Acho
que temos que ter projetos de Implantação, de
assentamentos condizentes com as característi
cas da região. Quando nós assentamos 100, 200
ou mil famílias num projeto, isso tem que estar
dentro de um projeto de viabilidade econômica,
porque o agricultor que vai pegar um pedaço
de terra agora não vai se manter lá por muito
tempo se não ganhar dinheiro. Se o de hoje está
saindo, não é o de amanhã que vai ficar.

Nós temos que realmente avançar em formas
práticas de fazer com que essa reforma, que é
uma decisão política do Governo, se realize, se
viabilize. E que não vai se viabilizar pelo MlRAD,
nem pelo INCRA, nem só pelo Governo Federal.
Se nós não integrarmos os governos estaduais,
os governos municipais e a sociedade interessada
na solução desses problemas, eu acho que ela
não vai acontecer. Nós temos que avançar em
propostas desta natureza.

Quero dizer ao Dr,Rubens que, como pequeno
agricultor deste País e também como o Dr. Ru
bens dirigiuo cooperativismo por quase 15 anos,
procurando fazercom que a pequena propriedade
do nosso Estado seja mais rentável, não acredito
que tenhamos êxito se não levarmos, não indu
zirmos e não conduzirmos dentro do possívelpara
a forma cooperativada, seja ela clássica ou não.
Mas o pequeno agricultor, com 10, 15 ou 50 hec
tares não vai sobreviverna agncultura com a atual
política agrícola, com a atual política econômica
só porque vai ser dada a terra. Essa é a minha
contribuição.

O SR. RUBENSlNGELFRITZ DASILVA - Em
primeiro lugar, agradeço as referências de ordem
pessoal, mais fruto das relações pessoais do que
das qualidades.

Na verdade, caro Consntumte, nós estamos lu
tando no lNCRA, inclusive para despersonalizar
a administração. Estamos fazendo uma adminis
tração profundamente democrática e participa
tiva.Eu até diria que os ônus e os erros híerarquí
camente são do Presidente, mas a qualidade do
trabalho é de toda a equipe. Não se toma decisões
isoladas. Sistematicamente nos reunimos, isso é
praxe, todas as quartas-feiras, discutimos, troca-

mos idéias, buscamos avançar. Claro, nós temos
uma profunda preocupação com a qualidade do
assentamento. Agora, não podemos invalidar o
processo da reforma e realizar o assentamento
hoje Seria um absurdo, seria uma postura anti-re
forma. A reforma VIve as dores da sua criação,
ela dá seus primeiros passos. Areforma é comple
tamente diferente da colonização quando se che
gava lá e pronto A reforma tem uma exigência
de participação dos trabalhadores, tem as novas
conquistas a serem feitas em relação a crédito.
Inclusive há dois documentos que estão entre
gues a V. Exas Um está aqui, que é a política
de assentamento, e outra é a co-participação. O
MinistroDante de Oliveira colocou isso como uma
diretriz fundamental. Nós temos feito convênios
com os Estados Na sexta-feira vamos a Santa
Catarina, amanhã assinar um convênio com o
Governador, para integração de todos Nós temos
absoluta consciência de que a qualidade do as
sentamento, primeiro, passa pela qualidade da
terra desapropriada. A nossa preocupação é desa
propriar terras que tenham qualidade, que tenham
condições de produzir, dentro da realidade de ca
da uma das regiões. Por outro lado, a qualidade
do assentamento, que passa pela luta do crédito,
passa pela assistência técnica. .

Nós tivemos recentemente, como anunciou o
Dr, Padílha, uma exposíeão do MinistroDante de
Oliveira, aprovado pelo Presidente da República,
que vai permitir que hoje para cada 150 assenta
dos, haja um extensionista no assentamento. Vale
a pena, inclusiveuma análise da filosofia do PRO
CER. É um programa do melhor nível possível;
é um programa que tem uma visão, tem prazos,
tem custos compatíveis com a realidade desse
assentado.

Acho que critIcarmos a reforma pela qualidade
do assentamento que existe neste momento, é
uma forma, me perdoem a franqueza, de postura
anti-reforma Nós não podemos ainda fazer uma
avaliação da qualidade dos assentamentos neste
momento. Qualquer projeto - esse é um projeto
econômico - tem um processo de maturação.
Claro que a politica agrícola que nós temos hoje
não se coaduna com a realidade. Nós temos abso
luta convicção de que a própria reforma vaiajudar
a mudar essa política agrícola, porque para ela
ser consequente, ela tem que mudar a política.
E não vai mudar a política só com o assentado,
vai mudar a política com a própria propriedade
familiar, vai trazer uma grande contribuição neste
sentido. E nós vamos poder, realmente, ter no
campo aquilo que desejamos, que é uma ativi
dade produtiva. Não se faz a reforma para tirar
a favela do meio urbano para levar para o meio
rural.

Há ineficiência nos assentamentos hoje? Há.
Inclusive, o período da execução do próprio

processo é relativamente recente. Houve um pri
meiro momento de discussão, de toda reformu
lação. O decreto é de outubro de 85, os planos
regionais são de maio de 86. Na verdade, nós
não temos ainda 1 ano de reforma.

Quando chegamos ao INCRA, tínhamos 12 as
sentamentos, hoje temos 130 assentamentos
criados, já numa forma muito mais dmâmica,
muito mais operacional, muito mais rápida. Ao
se fazer o processo da desapropriação, Jáse usa
uma série de informações para permitir a criação
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do próprio assentamento. Eu asseguro, Srs. Cons
tituintes, que esta é uma preocupação que não
passa, única e exclusivamente, pela responsabi
lidade do MIRA0 e do lNCRA. Ela passa por uma
política global, ela passa por uma tecnologia, ela
passa por crédito, ela passa por extensão, ela pas
sa por armazenagem, ela passa por orqamzação,
ela passa pro vias viárias adequadas em relação
aos equipamentos da nossa produção, passa por
revisão de tributos e uma série de outras medidas.
Agora, isso ser um Impedimento para novas refor
mas, é uma falácia A reforma tem que ser feita
porque ela vai colaborar para que essas mudan
ças ocorram.

o SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Srs.
Constituintes, nós fizemos de ofício uma prorro
gação de 30 minutos do prazo que foi proposto
pela Constituinte Irma Passoni. Estamos chegan
do aos últimos minutos da prorrogação. Em virtu
de disso, vamos ouvir apenas o Deputado Bene
dito Monteiro e encerrar esta reunião, convocando
outra para às 17 horas.

Às 17 horas teríamos que ouvir o Presidente
da EMBRAPA e continuar ouvindo o Presidnte
do (NCRA. Até agora, só 8 Srs. Constituintes fize
ram "interpelações, mas são 20. Se tivermos o
mesmo tempo, vamos consumir, apenas com o
Presidnete do INCRA, duas horas na parte da tar
de, assim não sobraria nada para ouvir o Presid
nete da EMBRAPA. Se os Srs. Constituintes se
a ativessem, e eu tenho pedido isso freqüente
mente, ao seu tempo, assim como o conferen
cista, nós chegaremos seguramente ao final dos
nossos trabalhos ouvindo todos, e a seu tempo.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Bene
dicto Monteiro.

O SR. CONSTITUINTEBENEDICTO MONTEI
RO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Dr, rubens, em
primeiro lugar quero parabenizar V. S' por essa
análise da política agrária e reforma agrária que
recebemos. É uma análise realmente condizente
com a reaIídade, assim como pelo discurso, pela
forma com que V. S' colocou o problema aqui.
Faço isso porque em relação ao Dr. Romeu Padí
lha coloquei aquela questão, aquela dicotomia
entre o discurso e a realidad, mas V. S' teve a
felicidade de formular o seu discurso dentro da
realidade. Parabenizo V.E' por esse fato.

Estou muito preocupado com o problema da
reforma agrária. E estou preocupado, primeiro,
porque em 1964, fui cassado exatamente porque
a apresentei um projeto de reforma agrária na
Assembléia legislativa do meu Estado, passando
quase 20 anos marginalizado por essa situação.
Agora, desde o início venho tendo a maior preocu
pação. Em relação ao Plano Nacional de Reforma
Agrária, aquele primeiro que foi publicado pelo
Dr. Nelson Ribeiro, na nossa Comissão, na Câma
ra dos Deputados, eu fIZ um parecer que está
publicado no meu livro, no qual dizia o seguinte:
que o projeto era ótimo, nós apoiávamos integral
mente aquele projeto, porém, a sua apresentação
e avaliação era equívoca, era profundamente equi
vocada, porque ela dizia uma série de coisas e
eu sustento, até hoje, a discussão. É essa aqui,
que a reforma agrária tem vários adversários terrí
veis e importantes. O primeiro deles é a própria
lei, o Estatuto da Terra, que foi feito para não
fazer reforma agrária. Venho sustentanto esse
ponto de vista há vinte anos, desde a sua publica-

ção, e tenho livros escritos, memoriais escritos,
tenho dado cursos em universidades, mostrando
e colocando isso em discussão, e até agora ainda
não houve ninguém que se opusesse a isso.

Essa é a primeira.
A segunda é a Justiça. A Justiça é outro grande

obstáculo à realização da reforma agrária, porque
no Direito brasileiro não existe o Direito Agráno,
apesar dele ser colocado na Constituição há mais
de vinte anos, antes mesmo do Estatuto da Terra.
A Justiça brasileira não tem conhecimento do
Direito Agrário. Ela julga os processos agrários
como se julga o processo civil. A propriedade
ainda é uma propriedade intocável do ponto de
vista do Direito Civil. Então, outro grande obstá
culo é a Justiça.

Outro grande obstáculo são os recursos.
Eu dizia naquela época, V.Ex" confirmou agora,

que o INCRA não tinha recursos humanos, não
tinha recursos financeiros, não tinha recursos ma
teriais para realizar aquele projeto. E além de não
ter os recursos próprios, ele ainda padece de um
fato terrivel, que tanto o lNCRAquanto o GETAT,
que é o órgão responsável pela área que foi confis
cada e usurpada pela União, do meu Estado do
Pará, tanto o lNCRAquanto o GETAT teve o seu
funcionalismo selecionado pelo Conselho de Se
gurança Nacional e pelo Serviço Nacional de In
formações. Como é que esse pessoal, selecio
nado dessa forma, vai fazer a reforma agrária?

Então, V. Ex" tem no seu funcionalismo ainda
esse pessoal que stá viciado e ideologicamente
prevenido contra a reforma agrária.

Sinto realmente essa felicidade de encontrar
no discurso de V. Ex' a afirmação desses fatos,
que venho batalhando há 20 anos. Além disso,
ainda encontramos a oposição terrível dos pro
prietários rurais que desconhecem realmente até
onde pode ir a reforma agrária. Há pessoas que
apavoradas porque pensam que a sua proprie
dade produtiva vai ser tocada pela reforma agrária,
quando não há necessidade disso nessa circuns
tância.

Diante desses fatos, queria colocar só uma per
gunta. Aqui mesmo já foi questionado a V. S'
sobre a questão de zoneamento. Vejam bem, Srs.
Constituintes, o que é esse problema.

Em 1964, o INCRAjá punha aqui no Estatuto
da Terra:

"O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária
promoverá a realização de estudos para o
zoneamento do País em regiões homogê
neas do ponto de vista sócio-econômico e
das características das estruturas agrárias vi
sando a que se definir."

E aí coloca mais vinte itens. Além disso, há
um decreto especificamente determinando o que
é o cadastramento e o que o zoneamento, coisa
que é o INCRA não pode fazer ainda, não teve
condições de fazer ainda e que eu acho que ele
só será realmente efetivo no momento em que
o INCRApuder instalar a informática para fazer
esse cadastramento, sem o que vai ser impossível
o lNCRA ter qualquer decisão, qualquer objetivo
claro e concreto, se não tiver sido informado pela
inforrnática esta questão do zoneamento e do ca
dastramento. Acho que existe ainda, além de to
dos esses fatores que mencionei, um fator muito
mais importante que é de origem da humanidade,

não é só do Brasil, é dos países subdesenvolvidos,
que é a grande expansão demográfica e o pro
cesso migratório. E outro problema que liquida
com qualquer projeto estabelecido pelo Governo.

Diante de tudo isso, quena saber se o lNCRA
já está se habilitando, pelo menos, a usar a infor
mática, que acho fundamental.

O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA - V
Ex" faz uma série de colocações que, evidente
mente, a nossa função aqui não é mistificar. Nós
temos que justamente desmitificar a reforma. Evi
dente, ela tem uma série de impedimentos das
mais diversas ordens.

O problema é identificarmos esses impedimen
tos e atacá-los com clareza.

Nós inclusive, estamos trazendo aqui, nesse do
cumento que V. Ex" mencionou, uma visão que,
digamos, não é uma visão da Casa, fechada, é
uma visão da sociedade. Nós fizemos isso de for
ma, vamos dizer assim, desligada da própria reali
dade, que são os instrumentos, em termos de
lei, fundamentais.

E, para cumprir realmente todos esses objeti
vos, há necessidade da modernização do Serviço
Público. Não é um problema só do lNCRA, é um
problema do Serviço Público no seu contexto,
vamos dizer, mais amplo.

A mformática já passou. Nós temos hoje razoa
velmente informatizado o cadastro, ainda com al
gumas limitações. E não estamos só preocupa
dos com a informática, estamos preocupados em
usar outros instrumentos. Hoje, nós já temos com
o INPH uma série de trabalhos em desenvolvi
mento, usando inclusive os satélites, para poder
ter um trabalho o mais profissional possível, e
para descaracterizar qualquer posição passional
em relação a isso, de ataques, de confrontos, de
perseguições, ou qualquer coisa dessa ordem.
A reforma não pode ser colocada dessa maneira,
ela é induzida a ter esse comportamento. A refor
ma é um ato normal num país democrático. É
só analisarmos o que aconteceu depois, digamos,
de mudanças significativas em regimes, seja dita
dura após democracia, ou seja período de guerra.
Está aí o exemplo do Japão, temos o exemplo
da Itália, temos o exemplo -da Alemanha, temos
o exemplo de inúmeros países que fizeram a sua
reforma agrária e que conseguiram, inclusive, re
solver os seus problemas no campo.

Agora, é claro que são fundamentais os instru
mentos de modernização, estamos trabalhando
avidamente em cima disso em termos de informa
tizar a Casa. Inclusive, esses dados que temos
aqui, hoje, já são frutos, embora modestos, de
um trabalho de informática que se desenvolve
hoje dentro do INCRA. E temos tido muito apoio
nesse sentido, estamos estamos crescendo e va
mos crescer significativamente em relação a isso.

O SR. CONSTITUINTEBENEDICTO MOl'ITEI·
RO - Sr. Presidente, queria, terminando, propor
a V.EX'o nosso apoio. Hoje mesmo vina televisão
uma entrevista do Deputado Osvaldo Coelho, da
bancada do Nordeste, na qual eles estão apavo
rados diante de acontecer com o MinIstério da
Irngação, que foi criado para resolver um grande
problema do Nordeste, que afeta quase todo o
Nordeste, e não terem as verbas necessárias.

Eu também estou preocupadíssimo, porque já
falhou a verba para o projeto de reforma agrária,
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já falhou uma parte, e V.Ex' está esperando ape
nas pelo Presidente. Então, quero, como o Consti
tuinte Alysson Paulienelli, pessoalmente, dar todo
o apoio ao MlRAD e ao INCRA, para obter essa
verba, sem o que não vai ser possível fazer reforma
agrária.

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAUUNELLI
- Sr. Presidente, gostaria de fazer uma sugestão
que acredito seja importante a todos nós Face
à evolução dos debates, a minha preocupação
aumenta com essas interrupções que estão ha
vendo, espero que o nosso Relator esteja apreen
dendo bem as afirmações feitas aqui, inclusive
pelo Presidente do INCRA, quando nos informa
que não lem recursos suficientes, quando a polí
tica agrícola e econômica continua concentra
dora, quando nos informa das dificuldades que
está tendo em vários setores. Acho que esta Sub
comissão precisa de ter tempo, tranqüilidade e,
sobretudo, condições de ouvir melhor o Presi
dente do INCRA, que nós insistimos, inclusive na
sua presença aqui e também do Ministro do MI
RAD, para que nós possamos discernir algumas
dúvidas G~uando, por exemplo, ele diz que não
é hora de se fazer uma avaliação nos assenta
mentos, eu pergunto: quando será, se a política
econômica e agrícola não muda? Depois nós va
mos avaliar já os desastres. Acho que esta Subco
missão tem que estar bem informada, para que
ela proponha, efetivamente. Cabe a ela sugerir
medidas básicas em política agrícola e reforma
agrária.

Então, a minha sugestão é a seguinte: se há
compromisso de ouvir hoje o Presidente da EM
BRAPA, que nós destinássemos a tarde de hoje
para ouvi-lo, para não haver, por parte da nossa
Subcomissão, qualquer desajuste. Mas que se fos
se posslvel o Dr. Rubens voltasse aqui na terça
feira, parece-me que é a próxima reunião da se
mana que vem, para oferecer uma tarde a mais
a fim de ouvirmos os debates e podermos escla
recer melhor algumas dúvidas que estão me acla
rando aqui e que eu estou ficando preocupadis
simo com isso. É a minha sugestão, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão)- Eu gos
taria de ouvir a opinião do Relator.

O SR. RELATOR (Osvaldo Uma Filho) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:

Nenhum depoimento se reveste de tamanha
importãncia para esta Subcomissão do que o de
poimento do Presidente do INCRA, porque S. Ex'
é o executor do Plano Nacional de Reforma Agrá
ria e tem dados sobre essa execução, sobre as
necessidades. E o quadro que S. Ex' nos ofereceu
foi por demais expressivo, tão expressivo que está
provocando esse debate intenso.

Não vejo como se deva suspender um debate
dessa importãncia. Acho que esse é o debate mais
importante que já ocorreu no seio da Comissão
até agora, não é que os demais não tenham sido
importantes, foram debates de entidades repre
sentativas de agricultores, de trabalhadores rurais.
Mas esse é o mais rico de dados, de informações.
Não vejo como a Subcomissão deva interromper
um debate dessa importãncia. Deveríamos conti
nuar à tarde e, se necessário, até em uma reunião
noturna.

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAULINELLI
- Há uma proibição regimental de fazermos à
tarde, por causa do Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - A proi
bição foi suspensa.

O SR. RELATOR (Osvaldo Lima Filho) - A
proibição forsuspensa, já comunicou à Mesa. On
tem, já fizemos reunião a partir das 5 horas. Não
há mais proibição,

O SR CONSTITUINTE ALYSSON PAULINELLI
- A partir das 5 horas, tudo bem. Mas das 2
às 5 é que eu não sabia.

O SR. RELATOR (Osvaldo Lima Filho) - Sim,
evidente. Apartir das 5 horas, nós estamos libe
rados.

O SR. CONSTITUINTEALYSSON PAULINELLI
- Tudo bem, nós fizemos ontem até as 8 horas
da noite.

O SR. RELATOR (Osvaldo Lima Filho) - Con
sidero, Sr. Presidente, por demais importante esse
depoimento e acho que deveríamos esgotá-lo ho
je. Inclusive até por um aspecto que nós estamos
recheados de informações. Nós estamos agora
como mineiro que está cavando num veio. Por
que vamos interromper ISSO? Vamos até o fim.

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Eu vou
conceder a palavra pela ordem, a V. Ex'. Antes,
o Presidente do INCRAgostaria de fazer um escla
recimento que talvez ajude na elucidação desse
problema.

O SR. RUBENS INGELFRITZ - Eu tomaria
a liberdade, não contestar, mas deixar mais clara
a nossa posição em relação às colocações que
faz o Ilustre Constituinte Deputado Alysson Pau
linelli.

Veja bem, o problema de recursos não é um
problema só da reforma, o problema de recursos
é um problema nacional. O País hoje certamente
vive o seu momento mais difícil, em termos de
recursos, inclusive de renegociação da sua dívida
externa. ,"

Agora, nós não gostaríamos que este plenário
e, de uma forma particular, os nobres Consti
tuintes saíssem daqui com uma Imagem que o
Presidente do INCRAvem aqui dizer que não dá
para fazer reforma, porque não tem recursos. Por
que, de forma alguma, essa é a nossa posição.
O que nós estamos colocando são as limitações
desses recursos e as limitações da própria legisla
ção. Acreditamos muito mais na lei, na Consti
tuinte, precisamos de instrumentos aqui dentro
da lei, porque o mais, nós vamos discutir posições
que são usadas em relação a interesses, que são
interesses munas vezes contra a própria reforma.

Agora, se não mexermos na Constituição, de
fato, para valer, certamente não vamos mexer em
nada. Então, acho que temos que centrar esse
tipo de discussão em ralação a essa característica.
Evidentemente, as mudanças de política agrícola
passam pela mudança do comportamento da so
ciedade e no seu contexto mais amplo. Então,
nós vamos ter mudanças em política agricola,
na medida em que os trabalhadores participarem
da transformação da própria política. Nós sabe-

mos que ela ainda é concentradora, não há dúvida
nenhuma.

Agora, eu não gostaria, de forma alguma, que
minha presença aqui fosse colocada ou sentida
como que o Presidente do INCRAvem à Comis
são, que é a mais importante desse Congresso,
dizer que não dá para fazer reforma, porque não
tem recursos materiais, recursos humanos. Nós
colocamos aqui e continuaremos colocando,
com a maior clareza possível, sem qualquer misti
ficação, as nossas limitações, as nossas dificul
dades, mas na busca do apoio, para que isso
mude e não como uma forma de mostrar que
a reforma não pode ser feita-.

V.Ex' me perdoe, Sr. Presidente, mais eu dese
jana que ficasse muito claro o escalarecimento
da nossa parte. Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA- Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - V.Ex'
pede a palavra pela ordem, para tratar do assunto
da convocação do Presidente?

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA- Exato.

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

O SR CONSTITUINTE ROSA PRATA - Sr.
Presidente, acho que, de certa maneira, nós já
fomos incovenientes hoje com o digno Presidente
da EMBRAPA e com o digno Presidente da EM
BRATER, involuntariamente. Desejamos enrique
cer os nossos conhecimentos Promovemos hoje,
3 palestras da maior importância. Eu não sei qual
é a mais importante. Não estou com essa preocu
pação, acho que todos que vieram aqui são im
portantes.

Dado a essa ocorrência, que já é uma realidade,
eu me propunha a submeter à apreciação de V.
Ex' e da Casa, que nós, nessa altura, contmuás
semos e esgotássemos o assunto do INCRA, hoje,
e comunicaríamos ao Presidente da EMBRAPA
que com sua solicitude, com a sua clareza, há
de compreeender, evidentemente, a ocorrência.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra V. Ex' pela ordem.

O SR CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Eu
só queria, Sr. Presidente, saber como é que fica
a questão das Visitas da Subcomissâo.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - É um
assunto que trataremos em seguida

O SR. RELATOR (Osvaldo Lima Filho) - Sr.
Presidente, pela ordem.

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

O SR. RELATOR (Osvaldo Lima Filho) -Acer
ca da questão levantada pelo nobre Constituinte
Vicente Bogo.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Srs
ConstItuintes, nós fixamos, então, da segumte ma
neira, ouvido o Relator.

Vamos ouvir essa noite o Presidente do INCRA
encerrar o seu depoimento, se S. S' estiver de
acordo. E pediríamos, uma vez mais, desculpas
ao Presidente da EMBRAPA, para OUVI-lo somente
amanhã.
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Então, faríamos a reunião de amanhã, às 9
horas, para ouvir o Presidente da EMBRAPA

Peço aos Srs. Membros da Comissão que não
se retirem.

o SR. RELATOR (Osvaldo Uma Filho) - Sr.
Presidente, amanhã nós teremos sessão a partir
das 9 horas da manhã.

O SR. PRESIDENTE (Edíson Lobão) - Tem
razão V. Ex' Vamos, então encontrar um outro
horário para o Presidente da EMBRAPA

Então, vamos deliberar, em seguida, sobre, por
proposta do Sr. Relator,o roteiro das nossas visitas
e sobre as entidades que ainda deverão ser ou
vidas.

Agradeço ao Presidente do INCRA a gentileza
de ter estado aqui conosco e peço que compareça
de volta aqui às 17 horas. Agradeço aos que nos
honraram com a sua assistência.

Concedo a palavra ao Sr. Relator, para falar
sobre a matéria.

O SR. RELATOR (Osvaldo Lima Filho) - Peço
aos companheiros para ouvirem aqui a proposta,
que é o resultado de diversos requerimentos feitos
à Subcomissão.

Requerimentos dos Srs, Constituintes. Vicente
Bogo, AldoArantes, Irma Passoni, Jonas Pínheíro,
Jorge Vianna e vários outros.

E o roteiro, dada às limitações de prazo, que
não me parecem até justas. Na reunião dos Rela
tores que se fez nesta Casa, eu me opus ao prazo
previsto pelo Presidente Ulysses Guimarães e fui
um voto vencido, no sentido de entender que
as Comissões e Subcomissões deveriam ter um
prazo maior. Mas o Presidente da Constituinte
manteve a sua decisão e foi apoiado pela maioria
dos Relatores e Presidentes de Comissão. Então,
estamos dentro de uma limitação que nós não
temos condições de remover. E, dentro dessa
limitação, ontem passei, até 2 horas da madru
gada, examinando os requerimentos, para formu
lar a seguinte proposta.

1- Visítaao assentamento do INCRA na Fa
zenda Noni,no Municípiode Sarandi, no RioGran
de do Sul, no dia 25 de abril,às 8 horas, a requeri
mento dos Deputados Vicente Bogo e Ivo Mai
nardi.

2 - Visita ao assentamento de colonos brasi
leiros vindos do Paraguai, em Novo Horizonte,
segundo proposta do Constituinte ValterPereira;
e em Padroeiras, segundo o requerimento do Se
nador Constituinte Rachid Saldanha Derzi, Mato
Grosso do Sul, no dia 26 de abril, às 8 horas
- a Presidência obteria um avião da FAB para
esses deslocamentos.

3 - Visita ao assentamento de Ipiranga, em
Pernambuco. Audiências àsFederações dos Tra
balhadores Rurais de Alagoas, Pernambuco, Pa
raíba e Rio Grande do Norte, em Recife, no dia
28 de abril, às 8 horas.

Ipiranga é próximo do Recife,seria uma viagem
de uma hora ou 30 minutos.

4 - Audiência da Associação dos Empresários
da Amazônia, dia 29 de abril às 17 horas, requeri
mento do Deputado Jonas Pinheiro.

5-Audiência da Confederação Nacional de
Agricultura, dia 30 de abril, às 9 horas.

Essa é uma indicação do Relator. Porque, uma
vezque nós vamos ouvira Confederação Nacional
de Trabalhadores na Agricultura e, dentro do en-

tendimento geral havido na Comissão, entendi
eu que deveriamos OUVIr a Confederação dos Em
presários na Agricultura.

6 - Audiência da Sociedade Rural Brasileira,
através da pessoa do Dr.FlávioTeIles de Menezes,
dia 30 de abril, às 17 horas

É requerimento de outro colega, cujo nome
não me ocorre, no momento.

7 - Visitaàs entidades representativas dos tra
balhadores em Araguarína, Goiás e Paragominas,
Pará, no dia 2 de maio, às 8 horas.

8 - Visita ao perímetro irrigado em Barreiras,
Bahia, da CODEVASP, no dia 3 de maio, às 8
horas - requerimento do Sr. Constituinte Jorge
Vianna.

9 - Visitaao acampamento de Bacabal, no Ma
ranhão - requerimento do Presidente Edison Lo
bão, no dia 4 de maio, às 8 horas.

O SR PRESIDENTE (Edison Lobão) - Nós
não vamos a Bacabal, vamos a Mearim e à região
do Píncaré, Santa Inês...

O SR RELATOR (Osvaldo Lima Filho) - Mas
qual é o Município?

O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - O Mu
nicípio é Santa Inês e Bacabal.

O assentamento de Buriti não acabou, é tam
bém uma região interessante.

Em seguida, eu farei uma proposta, antes da
votação, para vermos se compatibilizamos melhor
esses programas.

O SR. RELATOR (Osvaldo Lima Filho) -Au
diência da CONTAG, no dia seguinte, 5 de maio,
às 9 horas.

Sociedade Brasileira, também no mesmo dia,
à tarde.

10 -Audiência do Ministro Dante de Oliveira,
no dia 6 de maio. No dia 6, à tarde, audiência
da Organização Nacional das Cooperativas.

Esse é o último dia de prazo, porque, a partir
daí, o Relator que não é nenhum gênio, nem é
de ferro, terá que ter, no mínimo, 5 dias para
elaborar o Relatório.

O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - E
quando será apresentado o Relatório a nós)

O SR. RELATOR (Osvaldo Lima Filho) - No
dia 11, na forma do Regimento.

O SR.CONSTITUINTE ALDOARANTES - Foi
viabilizadoo problema de tempo? Eu estou preo
cupado, porque o deslocamento de avião não
é tão simples assim.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Esta
é a proposta do Relator.

Sugiro que votemos a proposta, se os Srs.
Membros da Comissão estiverem de acordo que
votemos a proposta como está, salvo melhor estu
do quanto ao problema das datas. Eu, particular
mente, entendo que algumas datas realmente
precísam ser revistas, porque alguns trechos difi
cilmente nós conseguiremos fazer.

Então, a aprovação seria, em princípio, o texto
desse roteiro. Quanto às datas e à forma de trans
porte, nos discutiríamos depois, até porque a pro
posta do Relator é no sentido de que a Presidência
da Comissão solicite à Força Aérea Brasileira a
cessão de um aparelho da FAB,o que nós iremos
fazer. Conseguiremos?

Segundo, talvez tenhamos que fazer trechos
muito longos entre um ponto e outro, e os aviões
da FABsão extremamente lentos.

Então, essa questão dos prazos é que eu acho
que poderia ficar para um exame seguinte.

A preocupação do Relator é com o fato de
que, a partir de amanhã, a nossa Comissão estaria
imobilizada, se não tomássemos essas decisões
hoje. Então, alguma coisa já se faria, desde logo,
a partir de amanhã.

O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra o nobre Contituinte Aldo Arantes.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES 
Acho o seguinte: existem algumas entidades que
não foram levadas em consideração aqui na pro
posta do Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Peço
a atenção do nobre Relator ao Deputado Aldo
Arantes e, em seguida, ouviremos a Deputada
Irma Passoni.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES 
Considero justo esse equilíbrio que se procurou
fazer ouvindo entidades de trabalhadores rurais
e entidades de empresários. Aqui existementida
des de Empresários da Amazônia, a Confedera
ção Nacional da Agricultura, a Sociedade Rural.
Mas algumas entidades de trabalhadores que fo
ram sugeridas não foram colocadas. Acho que
nós teríamos que encontrar uma forma. Eu segu
ro a FETAEG a federação dos Trabalhadores de
Agricultura do Estado de Goiás.

O SR RELATOR (Osvaldo Uma Filho) - Não
esqueci o requerimento de V. Ex"Apenas imaginei
que no dia da audiência em Araguaína, nós pudés
semos ouvir a FETAEG.

O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - É
que, na verdade, ali vai ser um depoimento de
um grande número de trabalhadores rurais, é uma
Região mais específica do Bico do Papagaio. Na
minha opinião, não atende plenamente.

Não é só isso, foi feita aqui uma proposta, tam
bém, da participação de CPT, por exemplo. Acho
que é importantíssima.

O SR. RELATOR (Osvaldo Lima Filho) - O
problema é só da limitação do tempo.

VejaV. Ex"que nós temos, a partir de amanhã,
somem os dias e vejam se é possível fazer um
milagre. Nós temos dois dias nos fins de semana
praticamente, dois dias de abril de fim de semana
e 3 de maio, são cinco dias para visita. E temos
os dias de 28,29 e 30 para audiéncias de entidades
três dias,temos dos dias 5 e 6, quer dizer, temos
5 dias para audiências a entidades, e 5 dias de
fins de semana para visitas.

ASRACONSTITUINTE IRMA PASSONI- Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. RELATOR (Osvaldo Lima Filho) -Ago
ra, como se pode fazer milagre de se multiplicar
esse tempo?

ASRA.CONSTITUINTE IRMA PASSONI-Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - Eu
estou com a palavra, ainda.
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No dia 29, pela proposta do nobre Deputado,
falaria o representante dos empresários da Ama
zônia. É um só. Acho que nesse dia poder-se-ia
exatamente indicar uma outra entidade, o IBASE
por exemplo, que é uma outra proposta que eu
fiz, que é um órgão Importante, que tem elemen
tos inclusive técnicos em relação à reforma agrá
ria. É urna proposta concreta que eu faria.

O SRRELATOR (Osvaldo Uma Filho) -A au
diência dos empresários da Amazônia já está fixa
da para o dia 29, à tarde. Porque, pela manhã
é um deslocamento de avião, nós não chega
ríamos aqui a tempo para as 9 horas da manhã,
de modo algum

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI 
Considero esse roteiro inviável. Queria registrar,
por que no momento que eu o aprovo, me com
prometo com ele ou não. E eu queria dizer que
eu o acho inviável.

São importantíssimas certas visitas, são impor
tantes, só que poderiam ser restringidas, eu co
nheço várias dessas áreas já. Acho importante
fazer a visita...

O SR RELATOR (Osvaldo Uma Filho) - Mas
nós não conhecemos.

A SRA. CONSmUINTE IRMA PASSONI- Is
so, mas é importantíssimo fazer, quero ressaltar
que devem ser feitas, que não devem ser excluí
das, mas devem ser enxugadas.

O SR. RELATOR (Osvaldo Uma Filho) - Veja
V.Ex' Houve aqui uma proposta, Deputada Irma
Passoni" eu quero só dizer o que motivou a pro
posta.

HoUVEl aqui um companheiro, cujo nome não
me recordo, que lembrou, de forma que me pare
ceu muito procedente, que nós, tal era o número
de visitas requeridas, que nós escolhessemos
áreas reqíonaís do País. Então o que se fez? Uma
área ao norte, o Bico de Papagaio; uma área no
Centro-Oeste, que são os assentados dos brasi
guaios; uma área, no sul; uma área no Nordeste;
e uma área no centro, que é a área da Bahia.
Foi esse o princípio que norteou a proposta.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI 
Sim, acho que a intenção de V. Ex" foi válida.
Eu só quero dizer que eu não vejo condições
para fezer isto tudo, por causa do prazo.

Então, que se diminuísse um pouco as visitas,
em algumas áreas, que concentremos em ouvir
mais pessoas e que sejam ouvidas mais do setor
dos trabalhadores rurais. Acho que não podemos
deixar de ouvir, são órgãos nacionais, nós não
estamos pedindo órgãos regionais. São dois ór
gãos nadonais que eu defendo, evidentemente
eu poderei ser vencida, mas eu defendo que sejam
ouvidas, o CPT e o Sem-Terra, até conjuntamente,
não prec:isariam ser em dois momentos diferen
tes.

Agora não vejo como fazer todas essas visitas.
É possível? - pergunto aos Parlamentares.

O SR.CONSTITUINTEASSIS CANUTO-Para
uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra V.Ex"

O SR. CONSTITUINTEASSIS CANUTO- Da
I da a complexidade do assunto, eu gostaria de
fazerurna proposta. Que nós definíssemos a etapa
dessa semana, enquanto V.Ex"e o ilustre Relator

compatilizariam essa programação. E depois de
V. Ex"consultar a FAB, naturalmente. Acho que
é perfeitamente viável executar esse cronograma.
Mas, mclusive, para não decidirmos na ausência
de companheiros que aqui estiveram e agora não
estão mais. Deveríamos decidir a programação
de visita desse fim de semana e, na segunda-feira
ou na terça-feira, decidiríamos, com maior pro
priedade, o restante do roteiro das visitas.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Per
gunto ao Sr. Relator se estaria de acordo em que
nós esgotássemos o tempo das audiências e, em
seguida, passaríamos às viagens, às visitas.

O SRRELATOR (Osvaldo Uma Filho)- Quan
do nós esgotarmos, não há mais como fazer visi
tas.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Sim,
as audiências seriam aqui e, em seguida, nós faría
mos as visitas.

O SR. RELATOR (Osvaldo Uma Filho) - Fa
zermos as visitas, depois do relatório feito?

O SR PRESIDENTE (Edison Lobão) - Então,
não faremos as audiências. Nessa hipótese não
faríamos as audiências.

O SR RELATOR (Osvaldo Uma Filho) - Pro
curei harmonizar, visitas aos fins de semanas e
as audiências no decorrer da semana. Apenas
incluí durante a semana, uma semana, um dia
de semana uma audiência que a CONTAG, que
considera importante, na qual ela pretente reunir
todas as Confederações do Nordeste e que se
comprometem a falar por um só intérprete.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - V. Ex"
não deseja falar sobre a proposta do Deputado
Assis Canuto?

O SR. RELATOR (Osvaldo Uma Filho) - A
proposta do Deputado Assis Canuto me parece
razoável. Só que lembraria que os três primeiros
compromissos me parecem que poderiam pelo
menos do meu ponto de vista, serem de imediato
aprovados. A partir do dia 29, então, nós decidí
riamos o restante.

O SR CONSTITUINTEALDOARANTES- Sr.
Presidente, eu tenho uma sugestão concreta. Por
que acho que o importante é que nós trabalhemos
em termos de sugestões.

A minha proposta é a seguinte: Que nós englo
bemos em uma só mesa a Confederação Nacio
nal da Agricultura e a SOCIedade Rural Brasileira
e que coloquemos em uma outra mesa as outras
entidades populares que estão de fora, CPT, FE
TAEG e IBASE. Essa é a minha proposta, tudo
junto, e também a Confederação Nacional da
Agricultura e Sociedade Rural.

O SR. RELATOR (Osvaldo Lima Filho) - Isso
nós só poderemos aprovar na próxima terça-feira,
porque o autor do requerimento não está pre
sente, já saiu.

O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES- De
qualquer maneira é uma proposta que faço, para
o nobre relator já levar em conta.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - A mim
me parece uma proposta interessante, eu apenas
lembro a V. Ex', e quanto a isso nós teríamos
de ser rigorosos, que se fizermos isso, teremos
que concluir a audiência naquela sessão.

o SR. CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO 
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Edíson'Lobão) - A pro
pósito das conclusões das audiências, podemos
incorrer no erro de sermos muito descorteses
com o pessoal da EMBRAPA, sobretudo com o
seu Presidente. que pelo programa que nós esta
mos •..~\J noje, se nós também não ouvirmos
a EMBRAPA hoje à tarde ou à noite nós não vamos
ter mais nenhuma oportunidade. Nós vamos ouvi
lo amanhã às 17 horas.

O SR. RELATOR (Osvaldo Uma Filho) - Não
precisa ser às 17 horas, logo depois do almoço,
porque não tem sessão à tarde.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Mas
estamos sujeitos, a menos que pudéssemos ouvi
lo em uma sessão extraordinária, depois do almo
ço.

O SR. CONSTITUINTEJONAS PINHEIRO 
O que eu acho que é uma boa providência.

O SR PRESIDENTE (Edison Lobão) - Então
em princípio fica acertado o convite a ele para
amanhã às 14 horas.

Bem, de acordo com algumas sugestões aqui
e também o pensamento do relator, nós deixare
mos para a decisão final da proposta dele hoje
na sessão das 17 horas, quando outros compa
nheiros que fizeram também a proposta e não
estão presentes terão a oportunidade de estar.

O SR. CONSTITUINTEVICENTEBOGO - Sr.
Presidente, eu gostaria que fosse enviado aos
Membros da Comissão um relatório da proposta
para as audíêncras e para as visitas.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Não
havendo mais nada a declarar vou encerrar a pre
sente reunião, convocando a próxima para hoje,
às 17 horas.

Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 13 horas e 36 minu

tos.)

ATADA 6' REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dezessete
horas e treze minutos, em sala do Anexo 11 do
Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão da Po
lítica Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária,
sob a Presidência do Primeiro Vice-Presidente,
Constituinte Rachid Saldanha Derzi e com a pre
sença dos seguintes Constituintes: Jorge Vianna,
Benedicto Monteiro Santinho Furtado, Rosa Prata,
Rachid Saldanha Derzi,Osvaldo Lima Filho, Virgí
lio Galassi, Lael Varella,Vicente Bogo, Edison Lo
bão, Victor Fontana, Fernando Santana, Aldo
Arantes, Cardoso Alves, Jonas Pinheiro, Percival
Muniz,Valter Pereira, IvoMainardi, Antero de Bar
ros, Ruy Nedel e IvoVanderlinde. Havendo núme
ro regimental, o Senhor Presidente declarou ini
ciados os trabalhos, solicitando dada como lida
a Ata da reunião anterior, que foi aprovada. A
seguir, deu-se início ao Expediente, com o Presi
dente tecendo considerações sobre o roteiro de
visitas e futuros convidados a proferirem palestra
em Plenário da Subcomissão. Em Questão de
Ordem, usou da palavra o Constituinte Antero
de Barros. Aseguir, o Senhor Presidente convidou
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o expositor, Dr Rubem Ilgenfritz da Silva, Presi
dente do Instituto NacIonal de Colonização e Re
forma Agrária ONCRA), para dar continuidade aos
debates. Interpelaram o orador os seguintes Cons
tituintes: Jorge Vianna, Vicente Bogo, Rosa Prata,
Aldo Arantes, Cardoso Alves, Fernando Santana,
Y!rgilio Galassi, Ademir Andrade, Osvaldo Lima
Filho e Percival Muniz, que foi aplaudido ao final
de suas considerações. O orador retoma a pala
vra, responde aos mterpelantes e encerra suas
palavras. O Senhor Presidente enaltece e agra
dece ao orador. O inteiro teor dos trabalhos da
reunião será pubhcado, após a tradução das notas
taquigráficas e o competente registro datilográ
fico, no Diário da Assembléia Nacional Cons
tituinte. Nada mais havendo a tratar, o Senhor,
Presidente deu por encerrados os trabalhos às
19:35 horas, convocando os Membros para a pró
xima reunião, extraordinána, no dia 24 de abril,
às 14:00 horas, para ouvir o Presidente da EM
BRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agro
pecuária, Dr. Ormuz Freitas Rivaldo.E, para cons
tar, eu, Mauro Lopes de Sá, Secretário, lavrei a
presente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente. - Constituinte Fernan
do Santana, 2° Vice-Presidente.

ANEXOÀATA DASEXTAREUNIÃO (ORDI
NÁRIA) DA SUBCOMISSÃO DA POÚTlCA
AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA REFORMA
AGRÁRIA, REALIZADA EM23 DEABRIL DE
1987, ÀS 17:13 HORAS, íNTEGRA DOAPA
NHAMENTO TAQUIGRÁFICO, COMPUBLI
CAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PE
LO SENHORPRESIDENTEDASUBCOMIS
.stio, CONSTITUINTEFERNANDO SANTA
NA.

O SR PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Está aberta a reunião.

Leio a sugestão de um entendimento com o
Presidente efetivo da Comissão, sobre o roteiro
de trabalhos nas próximas duas semana: visita
ao assentamento do INCRA na Fazenda Anôní,
Sarandi, RioGrande Sul, dia 25 de abril às 8 horas
da manhã, visita ao assentamento dos colonos
vindos do Paraguai, Novo Horizonte, Padroeira,
Mato Grosso do Sul, dia 26, às 8 horas da manhã.
Esta última, só poderá ser realizada se o avião
sair do Rio Grande direto para Ivínherna, lugar
onde está a gleba padroeira. Naturalmente, O Pre
sidente vai entrar em entendimento com o Gover
no do Estado para providenciar. O mais dificiI
será conseguirmos avião para transportar os Srs.
Constituintes, porque em avião de carreira nós
não faremos esse programa, de forma nenhuma.
Ficam as sugestões aprovadas, com modifica
ções que poderão surgir.

O SR. CONSTITUINTEJORGE VIANNA - Eu
gostaria de sugerir uma modificação na visita a
Barreiras, prevista para o dia 4 ao invés de fazer
o assentamento de Barreiras, São Dlsídérío, que
se fizesse o assentamento da AnglCal, que foi o
marco da reforma agrária, com a presença de
todos os Ministros.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- É longe um do outro?

O SR. CONSTITUINTEJORGE VIANNA - É
pertissimo um do outro. Eu sugeriria a visita aos
dois mas, entre um e outro, preferia ir a Angical.

Tenho a impressão de que, numa só manhã, se
visitam os dois.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Vísrta ao assentamento de Ipiranga, Pernam
buco, uma audiência às Federações Rurais de
Alagoas, Pernambuco, Paraíba, RIO Grande do
Norte; em Recife, dia 28. Acho isso muito difícil,
depende de entendimento, mas fica aqui o pro
grama e a boa vontade de fazermos.

O SR. RElATOR (Oswaldo Lima Filho) - So
bre essa visita há um entendimento com a CON
TAG. Uma vez aprovado, a CONTAG se compro
mete a trazer essas delegações a Recife.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Vamos ver se há possibilidade de ir a Recife,
vai depender de transporte.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Sr.
Presidente, eu apresento uma sugestão a V. Ex'
e ao Relator, que solicitem à FAB o avião, já que
o Presidente ficou de tomar as providências.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- VISIta à Associação dos Empresários da Ama
zônia, dia 29; Confederação Nacional da Agricul
tura, dia 30, às 9 horas da manhã, audiência da
Sociedade Rural Brasileira, Dr. Flávio Teles de
Menezes, dia 3D, às 17 horas; Visitaàs Entidades
Representativas de Trabalhadores, Araguaína,
Goiás, e Paragominas, dia 2 de maio;

Visitaaos Municipios de Santa Inês, Maranhão,
Bacabal, no Maranhão, dia 3.

Não temos condições de fazer isso.
Visita ao Perímetro de Irrigação em Barreiras,

na Bahia.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) -Nes
se caso há uma emenda proposta pelo Deputado
Jorge Vianna, no sentido de que se faça o acam
pamento Angical, se houver tempo se fana Bar
reiras.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Audiência da Confederação dos Trabalhadores
na Agricultura, CONTAG, aqui, dia 5, às 9 horas
da manhã;

Audiêncla com o Ministro Dante de Oliveira,
dia 6, às 9 horas da manhã; Audiência da Orgam
zação Nacional das Cooperativas, dia 6 às 17 ho
ras

São estas as sugestões, acho que dentro das
possibilidades o Sr. Presidente fica autorizado.

O SR. RElATOR (OSVALDO UMA FILHO)
Sr. Presidente, pela ordem. Há uma consulta, e
uma proposta que foi feita hoje, por alguns Depu
tados, e eu queria consultar os Srs. Constituintes.
A proposta seria no sentido de que a audiência
fosse feita num dia só, mas o Deputado Jonas
Pinheiro, que foi o autor do requerimento de con
vocação dessa Associação de Empresários não
está presente. Se nós o convidássemos, pediria
à secretária que telefonasse para ver se ele está
na Casa. A idéia era a seguinte: fOI proposto pelos
Constitumtes Irma Passoni e Aldo Arantes que
a audiência da Associação dos Empresários da
Amazônia fosse realizada em conjunto com a
Confederação Nacional de Agricultura e que o
dia 29 fosse designado para audiência da Pastoral
da Terra e o MOVImento dos Sem-Terra.

O SR. PRESIDENTE (RACHID SALDANHA
DERZI) - Não vejo sentido na Pastoral da Terra,

eles vão "anqehzar" o eleitorado. Vamos ouvir as
sociações de classe, principalmente dos trabalha
dores rurais, todos os sindicatos e confederações,
acho que devemos receber. Agora, não vamos
conturbar os trabalhos desta Comissão que eu
acho que vai indo muito bem, vamos ter um en
tendimento. Vamos tirar desta Comissão um pro
grama de reforma agrána, não tenham dúvida,
vamos nos acertar, o Brasil vai ser benefictado
com isso, mas vamos fazer a coisa como deve
ser feita Essa é minha opinião. Em princípio, po
deria ficar aprovado esse programa, vamos ver
o que se pode fazer dentro das possibilidades.
As conferências sim, essas podem ser modifi
cadas, não tem problema nenhum.

Dando prosseguimento ao nosso trabalho, con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Jorge Via
nna, por cessão do nobre Constituinte ...

O SR. CONSTITUINTEANTERO DE BARROS
- Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- V.Ex' tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTEANTERO DE BARROS
_ V.Ex' considerou como definido esse motivo?

O SR. PRESIDENTE (RACHID SALDANHA
DERZI) - Não, o que está comunicedo à Comis
são, em princípio, é um programa de trabalho.
Naturalmente, o Sr. Presidente e a Mesa aceitarão
sugestões dos Constituintes para facilitar, para
ajudar, para trabalhar, com muito prazer.

As conferências, sim, acho que os dias devem
ser esses.

O SR. RELATOR (OSVALDO UMA FILHO)
Há uma questão de ordem da matéria já vencida,
que precisa ser esclarecida. É importante para
essas visitas, que nós acabamos de aprovar, que
os membros da Comissão que desejem compe
recer, que comuniquem à secretaria para resolver
mos a questão da requisição de avião, problemas
de hospedagem etc.

Este é o aviso, Sr. Presidente, para os membros
da Comissão que desejem engajar-se.

O SR. PRESIDENTE - (Rachid Saldanha Der
zi) - Em princípio é o que está deliberado, mas
pode-se modificar. Os dias das conferências, a
estes sim, nós temos que obedecer, porque temos
prazo de oito reuniões para ouvir os conferen
cistas. Vamos ver as modificações que se faz.

O SR. CONSTITUINTEANTERO DE BARROS
- Sr. Presidente, primeiro, quero discordar da
posição emitida por V.Ex' com relação à questão
da CPT - Comissão Pastoral da Terra - uma
opinião pessoal- e reivindicar, embora aqui não
estejam os Constituintes Aldo Arantes e Irma Pas
soni, que no momento em que eles aqui estives
sem, antes do encerramento desta reunião, que
nós votássemos esta questáo da pauta Porque,
assim, nós ouviríamos duas entidades, que seriam
a Associação dos Empresários da Amazônia e
a Confederação Nacional da Agricultura no mes
mo dia. E a proposta dos Constituintes Aldo Aran
tes e da Deputada Irma Passoni, que seria para
ouvirmos a CPT e a Federação dos Trabalhadores
de Agricultura do Estado de Goiás, num outro
dia.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Nós ouviríamos os empresários da Amazônia
e o CNA? E a Sociedade Rural Brasileira?
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o SR. CONSTITUINTEANTERO DE BARROS
- Corno nós ouvimos, hoje, pela manhã, duas
entidades, na quinta-feira pela manhã poderíamos
ouvir a Confederação Nacional da Agricultura e
a Associação dos Empresános da Amazônia. Na
quarta-feira, ouviríamos as entidades solicitadas.

O SR. CONSTITUINTEROSA PRATA - Quero
dizer que hoje nós tivemos um exemplo que não
foi um exemplo conveniente de ouvirmos aqui
várias entidades, embora seja o que fosse o dese
jado. Nós fomos até, de certa maneira, constran
gidos aqui pelo problema do horário e o interesse
que os assuntos despertaram. Acho que, em prin
cípio, seriam duas audiências diárias.

O SR'. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- É: o que se pode fazer discutiremos depois,
ou marcaremos uma data qualquer para ouvir
as outras entidades que o nobre Constituinte su
gere. Realmente, o que seria razoável, o normal
seriam duas por dia, uma pela manhã e outra
à tarde. E mesmo assim tem que se ocorrer e
exigir os 3 minutos para ficar dentro do horário.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Jorge
Vianna, por cessão do nobre Constituinte Vicente
Bogo.

O SR. CONSTITUINTEJORGE VIANNA - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, Dr. Ru
bens Silva:

Minhas primeiras palavras são de agradecimen
to ao Deputado Vicente Bogo, e a lIberalidade
da Mes,a que me permite usar a palavra neste
instante. Espero ser militar e usar apenas os 3
minutos,

Ouvi hoje, pela manhã, o Dr. Rubens Silva dizer
que as críticas aos assentamentos que estão sen
do feitos seria a anti-reforma, e ouvi outros Consti
tuintes, aqui, afirmarem que aqueles que falam
em desenvolvimento agrícola, em política agrícola
são os que querem desviar o assunto da reforma
agrária. Sou dos que entendem, Dr. Rubens, que
não é possível fazer agricultura sem se ter um
planejamento agrícola para executar o projeto.
Eu não posso admitir que se contmuem assen
tando brasileiros da forma como o INCRA está
fazendo hoje; eu não posso aceitar que se conti
nue colocando os brasileiros como estão sendo
colocados em Puxím, em Canavieira, como estão
em Sarampo - em Canavieira, como se encon
tram em Angical, onde estão brasileiros sem ne
nhuma assistência técnica, colocados debaixo de
lonas, onde não aguetarn ficar nem de dia nem
de noite

Desta forma, acho que aí sim é anti-reforma.
Não digo que essa é a reforma que está come
çando, porque tem assentamentos feitos pelo IN
CRA, em Serra do Ramalho, há mais de 10 anos,
em situação muito pior do que lá. Começaram
dando 20 hectares a cada individuo que tinha
sido assentado, e hoje tem indivíduos com 800
hectares na área que era do INCRA.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - V.
Ex tem dúvida de que os governos passados fize
ram tudo para acabar com a reforma agrária?

O SR. CONSTITUINTEJORGE VIANNA - Eu
não tenho dúvida nenhuma, estou dizendo é que
os govemos passados e a atual administração
estão fazendo a anti-reforma agrária. Não se pode
fazer assentamento, na reforma que está sendo
feita, de dar terra ao individuo que, não resolve
o problema. A terra representa apenas 10% do

projeto hoje, é um bem degradáveI. Pode dar a
melhor terra do mundo ao homem ou os pedru
gulhos ou areias como estão lá: se você colocar
o homem na terra sem dar assistência técnica,
~em saber o que ele usa, vai degradar a terra.
~ posição que eu gostaria de oUVIr do Dr Rubens,
e como o INCRA encara o problema. Este é o
nosso ponto de vista e gostaríamos de ouvir o
ponto de vista deles. que os assentamentos deve
rão ser sempre feitos após a execução de um
plano de desenvolvimento rural integrado a ser
seguido.

O segundo Item, no meu ponto de vista pessoal:
acho que essas terras desapropriadas deveriam
continuar sendo da União dadas em concessão
de exploração por 30 anos. Explico: em diversos
desassentamentos que estão sendo feitos pelo
INCRA, em Puxím, em Sarampo, está sendo deter
minada a retirada da mata, a venda da mata aos
madeireiros que estão, inclusive, estimulando as
invasões, para que o mdividuo de lá venda o lote
em seguida e vá para a frente degradando a terra.
Aterra seria propriedade da União, que seria dada
em concessão de exploração, em planos de de
senvolvimento rural integrado por 30 anos. Acho
que nesses planos poderiam perfeitamente caber
tanto o cooperativismo como a empresa parti
cular, uma empresa agregada onde o pequeno
produtor, ou o conjunto dos produtores tivesse
uma participação em ações dessas empresas; que
fosse dele a produção até a industrialIzação. Então
sim, com tecnoloqia, e na agregação do capital,
seja nacional ou internacional, desde que a terra
contmue sendo um bem da União, desde que
fosse necessidade. Este é um modelo que o Pólo
Petroquímico da Bahia executa, e todas as facções
políncas da Bahia querem hoje o desenvolvimento
do Pólo Petroquímico, estão pedindo a sua pubh
cação nesse modelo. É preciso que se diga, lá
estão o PMDB, o Pc' o PC do B, o PT, todas
as organizações partidárias pedindo, nesse mo
delo econômico, o desenvolvimento. Vejo que es
ta seria uma forma, quando faltam capitais, e
quando se díz que o INCRA está pedindo, na desa
propriação, 5% do orçamento. Eu dtríaque a EM
BRAPA quer 4%, outras entidades querem 5%.

Sr. Presidente, quero dizer que, para cada dólar
gerado na terra, seguramente, o secundário, ter
etário se beneficiam em 3 dólares e 30 centavos
É preciso que a coisa seja bem feita, é preCISO
que os recursos que estejam faltando sejam forne
cidos. Nós não podemos aceitar que esta forma
como está sendo feita, que está começando erra
da, não possa ser criticada.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao Dr. Rubens.

O SR. RUBENS INGELFRITZ DASILVA - Efe
tivamente, seria nós fugirmos, inclusive, da nossa
prática, do nosso comportamento, dizer que os
assentamentos hoje são um primor e cumprem
totalmente suas funções. Nós não estamos fazen
do apologia dos assentamentos. Eu até me preo
cupo um pouco, e me colocaria à disposição da
Comissão, para que fossem fertas visitas a assen
tamentos que estão funcionando e estão bem.
A história da União no assentamento é muito re
cente.

Quando nós chegamos ao INCRA, em junho,
tínhamos 12 projetos de assentamento. Esses
projetos são recentes, os assentamentos têm me
ses de existência. O Projeto de Barreiras é um

projeto de agosto de 1985, em condição absoluta
mente precána. Claro que, agora, o que há, efeti
vamente, é uma preocupação muito grande com
a evolução do trabalhador no processo de edição
do assentamento. Claro que nós poderíamos sen
tar numa sala fechada no Gabinete e formular
os projetos mais diversos possíveis, em termos
de execução Isto foi feito ao longo da história
do projeto de colonização, que terminou não
cumprindo as suas funções. O Projeto Serra dd
Ramalho é uma demonstração disto, é uma de
monstração, inclusive, do que não deve ser feito,
tal é o nível da Impossibilidade administrativa de
um projeto com quase 60 mil pessoas, que vivem
lá dentro, transformando profissionais urbanos
em assentados, por problemas não perfeitamente
conhecidos, com um administrador do projeto
desta dimensão, sem a quehfícação necessária
em termos de irrigação, embora às margens do
São FranCISCO, com problemas de abastecimento
de água tremendo, com qualidade de água e coi
sas dessa ordem, verdadeira calamidade de uma
herança que nós recebemos

Acho que, efetivamente, os projetos básicos e
estes documentos aqui - eu gostaria que nós
pudéssemos discuti-los mais profundamente nós
os colocaríamos à discussão - acho que, apre
ciados estes documentos, poderíamos, na Comis
são, fazer a critica em reJação ao assentamento.
Isto aqui é uma proposta completamente nova,
em relação à política de assentamento. Ela passa,
mclusive, por um processo de participação dos
trabalhadores onde há dois componentes funda
mentais, é assístência técnica na formulação dos
projetos.

O SR. CONSTITUINTE JORGE VIANNA 
Quer dizer, o Senhor acha que IStO aí é o correto?

O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA - Os
programas do PROCERA são exatamente esta vi
são, os recursos são liberados em função de um
projeto. Só que este projeto não podemos fazer
no gabmete. Este projeto nós estamos fazendo
com a participação dos trabalhadores, que é uma
forma dos trabalhadores se auto-assumirem E
poderem realmente enfrentar a sua independên
cia econômica e a sua competição dentro do pró
prio sistema que nós estamos inseridos. Isto aqui
está previsto que, no máximo em 5 anos, eu gosta
na que também fosse analisado, e nós nos coloca
mos à disposição para todo esclarecimento, que
em 5 anos, eles têm que estar automaticamente
independizados, emancipados, O segundo ponto
da questão que é a questão do uso por 30 anos,
veja bem, o processo hoje é de construção de
uso, o prazo é um prazo em aberto, em princípio
5 anos. Acho que nós não podemos também
estabelecer uma discnmínaçáo em relação aos
proprietános todos do Pais. Na verdade, se estabe
lecemos este possessão de uso da terra, se valer
esta tese para os assentados, esta tese deveria
valer para todos os propnetários. Quer dizer, não
podemos estabelecer uma discriminação deste
nível, quer dizer, para os assentados só se dar
condição de uso por 30 anos, e os demais conti
nuam como proprietários. Acho que são dOIS pe
sos e duas medidas. A visão da condição de uso
é um processo de autodefesa do trabalhador 
primeiro, evitar a especulação, que existe embora
em nível insignificante, daquele que só deseja o
título da terra, para transformá-la em dinheiro,
e, em segundo lugar, a condição de uso, como
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uma forma de maturação dos próprios projetos
de assentamento, uma forma que os trabalha
dores, nas vicissitudespróprias do setor primário,
inerentes a clima, mercado, de outros compo
nentes mais independentes da qualidade dos pro
jetos, que eles possam ter um processo de auto
defesa, na própria selvageria da competição do
regime capitalista inerente ao processo; quer di
zer, é uma autodefesa dos trabalhadores, com
relação a isso. Agora, se são cinco anos, se são
10 anos, se são 30, inclusive desses dois que
a própria Constituintepode tomar, o que entende
mos é que não podemos discriminar, não pode
mos dar um tratamento absolutamente diferen
ciado para os assentantes, em relação aos demais
proprietários brasileiros.Na verdade o que a refor
ma quer? A reforma está ampliando o número
de proprietários deste País. Ela se insere dentro
do principioda livreiniciativa e dentro do pnncípío
de aumentar o número de proprietário do País.
Agora, é evidente, que as formas de ocupação
da terra, certamente, é um dos temas fundamen
tais a serem discutidos neste forurn, e particu
larmente na Constituinte.

O SR CONSTITUINTE JORGE VIANNA - Só
mais uma vez,dentro da tolerância da mesa, para
saber de V. Ex" o seguinte: V. S' acha que, na
realidade,no Brasilde hoje,há lugar para a peque
na, a média e a grande empresas rurais?

O SR. RUBENS INGELFRlTZ DA SILVA
Tranquilamente.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Solicito aos nobres Constituintes que se ate
nham aos três minutos, assim como nosso ilustre
visitante, para nós terminarmos dentro do horário
previsto porque temos uma sessão do Senado
Federal.

Com a palavrao nobre ConstituinteVicenteBo
go.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BaGO 
Quero, antes de mais nada, registrara minha satis
fação por ver hoje, aqui presentes, pela manhã
e à tarde, inúmeros líderes sindicais de trabalha
dores rurais e outros diversos representantes de
entidades rurais, que acompanham com atenção
o nosso movimento. Quero me congratular com
o Presidente do INCRA o Dr. Rubens da Silva,
pela brilhante exposição, e pela argumentação
inequívoca que está trazendo ao nosso conheci
mento, relativa à reforma agrária e dos planos
que o Ministério, pelo menos, o INCRA, tem e
os propósitos de trabalho. Eu lembrava, pela ma
nhã, comigo mesmo, que, enquanto alguns refle
tiam que a questão da reforma agrária é muito
complexa, eu quero crer que mais complexos são,
Isto sim, os interesses que envolvem a questão,
e não necessariamente a reforma agrária. E, lem
bramos o passado das nossas Constituições bra
sileiras e das Assembléias Nacionais Constituin
tes. A última, por exemplo, a de 1946, privilegiou
no texto a possibilidade de desapropnaçâo por
interesse social, mas a subordinou à indenização
em dinheiro vivo, o que impossibilitou,na prática,
que houvesse algum avanço mais significativo de
um processo da reforma agrária. Hoje, estamos
diante de mais um momento histórico, de tentar
definirmelhor, constitucionalmente, como é que
se dará, de agora em diante, este processo. Antes
de 1964. ou seja, após a Constituição de 1946.

os trabalhadores rurais sem-terra, o movimento
popular, o trabalhador sem-terra, chegou à con
clusão de que pela lei não fazia reforma agrária,
quer dizer, a lei não privilegiou isto a contento
e, por isto, o movimento dizia que ou se modi
ficava a lei ou viria a reforma agrária pela lei ou
na marra. Hoje, estamos quase que voltando a
isto, novamente. Ou se faz a reforma agrária na
lei,ou se volta a fazera reforma agrária na marra,
e os 42 acampamentos que temos no País, se
é que já não há mais, são uma demonstração
mais clara da necessidade de nós, como Consti
tuintes, definirmos com clareza e decisivamente
o processo da reforma agrária, para que ela não
tenha que ocorrer na marra.

Entendo eu que não é a reforma agrária uma
arbitrariedade, mas resultado, sim, de um bom
senso Inclusive que nós devemos ter. E que bem
aqui foi firmado pelo Presidente do INCRA que
a reforma agrária não será um negócio agrário,
mas será sim um processo de dar mais condições
de vida ao cidadão brasileiro, de produção, de
mais justiça, assim por diante. Até aproveito para
lembrar aqui aquele ditado que é às vezes prefe
rível entregar os anéis para não perder os dedos.

Se nós, Constituintes,não dermos uma respos
ta à sociedade, em termos mais objetivos, esta
mos sujeitos a perder mais que os dedos, acredito
eu.

A questão que eu levanto, ao Presidente do
INCRA, para que exponha alguma coisa, é quanto
à dificuldaderealque já foinominada pela manhã,
um pouco: qual é o empecilho real para realizar
a reforma agrária? Alguns entendem que faltam
recursos, outros entendem que não, é que estão
sendo mal aplicados, outros podem entender que
falta é vontade política,de realizara reforma agrá
ria, ou de que haveria incapacidade técnica e as
sim por diante. Objetivamente, como é que V.
S' no INCRA vê ou qual é o empecilho maior
de dar seqüência a um projeto de reforma agrária
mais objetivo?

a SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Com a palavra o Dr. Rubens Silva

aSR. RUBENS INGELFRITZ DASILVA-Acho
que a reforma tem dois tipos de problemas, pro
blemas institucionais, que estão Vinculados à le
gislação que rege o processo da desapropriação,
o processo da arrecadação de terras e o processo
dos assentamentos. Realmente, elas encontram
uma ambigüidade, vamos dizer,dentro da própria
legislação, com interpretações das mais variadas,
inclusive com um atraso no próprio andamento
do processo; quer dizer, num processo, não é
questão de comportamento do Judiciário, não
se trata de crítica ao judicláno, mas da neces
sidade que tem, hoje, o Judiciário, de ambigúi
dade com relação a essas leis Então, na verdade,
o grande impedimento está na formulação legal
do processo em si, este é um aspecto da questão,
e justamente insisto em que este é o documento
fundamental que temos para V. Ex's onde se bus
ca - MlRAD e INCRA - trazer uma contribuição
pragmática e objetiva,em relação aos pontos que
entendemos e mencionamos hoje, por ocasião
da palestra da manhã, que são fundamentais na
própna Constituição;quer dizer,no momento em
que se definir, vamos dizer,um direito de proprie
dade como obrigação social, nós temos uma vi-

são clara do que tem que ser feito, e o que pode
ser feito e o que não pode ser feito. E também
o proprietário vai saber o que pode ser feito e
o que não pode ser feito. Eles vão saber quais
são as diretrizes, onde vão atuar, e também nós
teremos condições do Poder Judiciário atuar den
tro de parâmetros claros e definitivos.

Outro problema é o das imissões de posse.
Normalmente, são lentos, demorados, eles opor
tunizarn que se atrase o próprio processo em si.
Porque, claro, o ato da desapropriação é compe
tência do Presidente da República; é um ato que,
pela própria Constituição, poderá ser delegado.
Claro que é um ato de força, um ato de mudança
de comportamento, um ato de distribuição de
riqueza, um ato de poder, então, é um ato que
tem peso político; é um ato que traz, evidente
mente, reações - é vigente, é verdadeiro, quando
atende aos interesses da grande maioria. É esta
a postura, por exemplo, das imissões de posse,
que precisariam ocorrer imediatamente. A trans
formação daquilo em área de interesse social.
Simultaneamente, vamos discutirna Justiça o va
lor, mas não a imissão. Por que discutir imissão?
Isso nos atrasa tremendamente, inclusive,muitas
das vezes até cria falsas expectativaspara os pro
prietários, com despesas significativas. Não per
demos, até o momento, qualquer processo na
Justiça; os onerados foram os proprietários que
entraram na Justiça, porque não se desrespeita
o que a lei determina, mas se atrasou o anda
mento do processo. Então, é fundamental que
haja rapidez - para evitar a maquilagem da pro
priedade e uma série de dissabores, para um lado
e para outro, a perspectiva dos trabalhadores, de
um lado, não concretizada e a perspectiva do pro
prietário,que termina.

Ainda em relação ao segundo problema da
questão, que são recursos, temos que colocar
isto dentro do contexto global em que o País está.
Creio que o problema fundamental é priorizarre
cursos, que o País não tem recurso para todos
os recursos, hoje, precisam ser canalizados para
os segmentos mais necessitados da sociedade
- essa, a opção que a sociedade brasileira vai
ter que fazer e, com isto, teremos recursos sufi
cientes para cumprir um programa de reforma.

O SR. PRESIDENTE (Rad-Jid Saldanha Derzi)
- Com a palavrao nobre ConstituinteRosa Prata.

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Sr. Expositor, incluo-me
entre aqueles que, como o Sr. Presidente desta
Subcomissão, e o Relator,acreditam que nós va
mos gerar aqui, nesta Subcomissão, um docu
mento atualizado e patriótico, capaz de dar a res
posta à Nação brasileira daquilo que se espera
de uma Constituinte modema e ajustada às reali
dades nacionais. Cumprimento o Dr.Rubens pela
sua exposição, sua brilhante exposição a esta Co
missão, feita com entusiasmo, e até em determi
nados momentos com emotividade. Ainda hoje,
pela manhã, o coração falando, ele diziapor que
muitos se Indagam por que não se faz a reforma
agrána Parece que nos adiantamos mais um pou
quinho com esta colocação que o Constituinte
Vicente Bojo fez. Com o objetivo de dar alguma
contribuiçáo a esses debates e me ajustar aos
parâmetros dessa discussão. eu me permito en
trar num terreno Dr. Rubens, que é de colabo
ração.
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Eu diria, inicialmente, que, no meu entendi
mento, uma das razões é por que a proposta
não conquistou a credibilidade do meio onde ela
vai se ferir. E me permita justifica. Quando o Se
cretário de Agricultura em Minas, nós fomos cons
tatar que a maior importância, a coisa mais impor
tante que havia para ser cuidada na área agrícola,
em Minas, Gerais, era o problema não do crédito
agrícola, incrível, era o problema da informação
ou desínformaçáo. Acho que, aqui, vale também
isto, há uma diferença muito grande, Dr. Rubens,
entre o discurso que V. S' faz aqui, que acredi
tamos correto, leal, franco, elucidativo, e a con
versa nos diferentes escalões da sua instituição:
acredito que tenha sido um dos impedimentos
reais, criei naturalmente uma ação de reação e
deixa muitos, que têm bom senso e experiência
à margem do processo, como sendo do contra.
Já se criou uma predisposição. Por que teríamos
chegado a este ponta? Porque nas pregações 
isto já discutimos aqui, na Comissão, já foi motivo
de divergência, - quem prega reforma agrária
não a vê andando em convergência, em pararelo
com a política agrícola e naturalmente, porque
esta proposta não conquistou a credibilidade total
do meio em que ela vai ser implantada. Sabe-se,
por exemplo, que o Ministério da Agncultura, que
V. S' conhece tão bem, como Secretário-Geral
que foi, carente como é de recursos, de meios,
de fon:nas, dificilmente, no estágio atual, poderá
atender, implementar essa política agrícola que
queremos, corra junto com a ação da reforma
agrária.

Vejo ainda que, nessa desinformação sobre a
reforma agrária, só se fala em desapropriação;
não existe outro remédio, parece que é o carro
chefe. Não se fala em tantos e tantos outros recur
sos que, sabemos, são recursos de reforma agrá
ria também, mas não se cuida disso. E eu me
mdago, constantemente, por que se faz assim.
Não é verdade? Então, a desapropriação é o es
pantalho ou é o estandarte da reforma agrária,
quando nós sabemos que não é só ela. Ela é
o remédio heróico, o remédio extremo. Os planos
não contemplam os agricultores, que aí estão,
os planos de reforma agrária não contemplam,
evidentemente, e isto vaificar por conta da política
agrícola, que nós sabemos, conduzida por um
Ministérioda Agricultura nas condições que apon
tamos.

Não se vê correlação entre a desapropriação
e o assentamento. V. Ex' mesmo justificou que
estamos no início, que isto não pode servir de
parâmetro no momento, etc., mas, isso tudo tem
um reflexo muito grande por esse interior afora.
Não define de maneira clara, transparente, a ques
tão do direito de propriedade. Acho um ponto
fundamental. Por que não se rezar o Padre Nosso
em cima disso? Por que não ser mais claro, claro
o bastante? Não se acredita, há um receio muito
grande e V. Ex' sabe disso, como um homem
de cooperanva, como um produtor rural, que se
verifica pelos dados estatísticos que nos são joga
dos. Esses dados são manipulados: ora servem
de uma maneira, ora servem de outra maneira,
encolhem como sanfona, coisa que valha

Enfim, não se faz ou não se tem procurado
fazer a seleção no assentamento. Acho que, se
nós voltarmos à questão da informação, melhorar
esse nível de comunicação e desínformaçáo, le
vando rnaís confiabilidade ao meio onde se vai

realizar a reforma agrária, acho que nós daríamos
um grande pllS!6'.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Com a palavra o Dr. Rubens Ingelfritzda Silva.

O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA - V
Ex' traz uma contribuição elucidativa ao proble
ma. Eu lhe diria que efetivamente esse problema,
se eu não estou equivocado, ainda hoje pela ma
n~ã o Deputado Aldo Arantes, levantado aqui o
problema de ideologia da reforma, evidentemente
que não é uma postura nossa, nem uma postura
do Governo, nem uma postura dos trabalhadores.
Isto nós temos absoluta convicção. Na verdade
os trabalhadores querem é ter uma oportunidade
de trabalho, eles querem a terra como um meio
fundamental para a sua subsistência, quer dizer,
são ...

O SR. CONSTITUINTEROSA PRATA - O se
nhor me permite? Eu ouço muitas vezes, tenho
ouvido aqui mesmo, que são sete milhões de
trabalhadores sem terra, que desejam terra. Mas
foi feita a eles uma proposta clara, elucidativa,
em que as condições sãc! estas, o negócio é este
que estamos propondo. E possível que, colocada
essa proposta de maneira clara, é possível que
eles vão pensar em melhorar a proposta. Então
não posso, de sã consciência, patrioticamente,
engolir esse dado de que são sete milhões que
estão ~em terra e que vão querer Ir para alguma
terra. E ponto que eu gostaria de questionar. En
tão, preciso ter uma transparência a mais nesta
proposta.

Este argumento, quando surge, Dr.Rubens, ge
ra essa desconfiança a que V. S' se refenu, e
indaga-se, por que não se faz a reforma agrária.

O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA -In
clusive, nesses dados, aqui, também temos todo
o público. Fornecemos, hoje, a V.Ex"', que repre
sentam o público com perspectiva, com neces
sidade de terra, que, na verdade, são mais de
1 rmlhão e 400 mil famílias. Esse número é bem
mais significativo.

Por outro lado, em relação a dados, eu gostana
de aproveitar a oportunidade para colocar o IN
CRAabsolutamente à disposição de V.Ex", para
colocar todo e qualquer dado, independente des
ses dados que temos hoje, a qualquer momento,
para qualquer dúvida e qualquer elucidação. O
que os senhores precisarem em termos de dados,
em termos de números, de cadastro, de áreas,
de localização, o que for necessário, estamos, ab
solutamente, à disposição, para, justamente, colo
carmos e criarmos, o sentido construtivo da refor
ma, porque a reforma não vem para destruir a
propriedade privada, a reforma não vem para des
truir o processo produtívo estabelecido no País,
ao contrário, a reforma vem para construir.

Acho que é uma obrigação da nossa parte de
sobre todos os aspectos, pois somos privilegiados
dentro da realIdade que se vive neste País, de
cumprirmos claramente essa posição e da nossa
parte, como INCRA, nós nos colocamos à dispo
sição para que não paire dúvida com relação a
qualquer tipo de dado, dando a fonte, dando a
origem e a qualquer momento, a qualquer hora,
estamos, totalmente, à disposição dos senhores.

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Só
uma colocação final, querendo deixar uma cola
boração, o espírito é de colaborar. Faça uma en-

quete na sociedade, o que ela pensa sobre refor
ma agrária. O senhor vai ouvir que é desapro
priação, só. Isso precisa ser cuidado.

O SR. RUBENS lNGELFRITZ DA SILVA - É
evidente, Deputado.

Acho que não se faz reforma sem desapro
priação.

O SR. CONSTITUINTEROSA PRATA - Tam
bém acho, mas não é só por aí.

O SR. RUBENS INGELFRITZ DASILVA - Por
que a reforma não termina em desapropriação,
porque, é evidente, nós não podemos perder de
vista que a reforma tem o seu sentido fundamental
de tocar profundamente na democratização dos
meios de produção. Essa é a essência do pro
cesso em si. Agora, nós precisamos, evidente
mente, ter a qualidade dessa medida, que é uma
medida de peso, que exige a qualidade nos pro
cessos de assentamentos.

Agora, não podemos também pretender, hoje,
colocar os dados que estão disponíveis, não é
das áreas que são áreas da União, que são áreas
que, inclusive, podemos dar mais detalhes a V.
Ex', inclusive, na grande maioria, são áreas abso
lutamente inacessíveis, localizadas na Amazônia.
Porque há um detalhe - veja bem - o programa
da reforma é feito por regiões, por Estado; então,
as terras, evidentemente devolutas, só têm sentido
ser usadas em áreas onde se localizam e não
se está fazendo um programa de transferência
de trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Muito obrigado a V.Ex'

Concedo a palavra ao nobre Constituinte, Aldo
Arantes.

O SR. CONSTITUINTEALDOARANTES- Sr.
Presidente, Dr. Rubens Silva. Eu queria, inicial
mente, parabenizá-lo por sua colocação, inclusive
pelas propostas, pelas sugestões aqui apresen
tadas, como a questão do conceito de obrigação
social, a questão da área máxima, a questão da
imissão automática da posse, que acho é um
problema realmente grave.

Estamos informados de todas as dificuldades
que estão se colocando para que a emissão de
posse possa possibilitar o processo de realização
da reforma agrária.

Agora, gostaria, inclusive levando em conta esta
questão colocada por V. Ex' da disposição de
fornecer mais elementos, gostaria de levantar
uma questão aqui. V. S' na sua colocação, falou
que encontrou dados estarrecedores sobr.. d

questão dos incentivos fiscais. Tenho aqui, na mi
nha mão, uma quadro que dá alguns indicativos
dos incentivos fiscais. Por exemplo, para a Volks
wagen, onde a Volkswagen aplicou, de recursos
próprios, 38 rmlhões de cruzeiros, na época, a
doação de incentivos fiscais é de 116 milhões.
Ela aplicou 38 e recebeu de incentivos 116. No
meu entender, é um absurdo completo, não só
por ser uma grande empresa, como uma empresa
multinacional. A mesma coisa conteceu com a
UQUIFARME, que aplicou 85 milhões e recebeu,
como doação 257 milhões, e assim por diante.

Cito qualquer empresa, pois para mim pouco
inporta, não estou ressalvando as empresas.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Eu queria localizar bem.
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o SR. CONSTITUINTE ALQO ARANTES 
Também a King's Ranch, que fez um investi
mento de 46 milhões, recebeu em doação 126
milhões. Estes são alguns dados, eu diria, desa
tualizados.

Então, eu gostaria de solicitar ao Presidente
do INCRA que nos fornecesse dados atualizados
dos incentivos fiscais, porque me parece que é
um instrumento importante para o nosso traba
lho.

A outra questão é a segumte: ontem, eu tive
a oportunidade de apresentar aqui um mapa so
bre as 27 maiores propriedades do Brasil, desa
tualizado, mapa elaborado pelo Carlos Lorena.
Houve um questionamento por determinados
companheiros Constituintes quanto à desatuali
zação desses dados. De qualquer maneira, apesar
de desatualizados, esses dados nos indicaram,
exatamente, a existência de propriedades de mais
de 4 milhões de hectares; propriedades de 2 mi
lhões. A menor propriedade dessas vinte e sete,
tinha 398 mil hectares.

Então, o que eu quero é exatamente a atuali
zação desses dados.

Solicito ao Presidente do INCRA uma lista das
cinqüenta maiores propriedades, destacando, in
clusive, os nomes dos proprietários e a nacíona
Iidade, porque eu tenho aqui também uma série
de informaçõee do livroDitadura e Agricultura,
do professor Otávio lanni, que exatamente dá al
guns elementos extremamente graves da partici
pação de empresas muItinacionais na proprie
dade de grandes extensões de terra, inclusive no
meu Estado, em Goiás, em que o Sr. Stanley
Amosselig tem uma propriedade de 1 milhão
e 300 mil hectares; a Universal Overseas Hol
ding tem uma propriedade de 500 mil hectares
e assim por diante. A National Bulk Carrier
tem, no Estado do Pará, uma propriedade de 1
milhão e 250 mil hectares.

Então, queríamos a atualização desses dados,
para que tivéssemos condições de entrar num
processo de discussão com elementos mais atua
lizados.

Eu entendo que, de qualquer maneira, mesmo
com esses dados desatualizados, é óbvio e salta
à vista de qualquer um, e esses dados mais atuali
zados, aí, da existência de 50 mil hectares, de
512 imóveis com o limite de 50 mil hectares,
de que é inaceitável a idéia do direito de proprie
dade absoluto, sem nenhum condicionamento.
Somente aqueles que não querem nenhum tipo
de reforma agrária podem argumentar contra is
so. E a forma que nós temos, parece-me, de esta
belecer um entendimento, é estabelecermos qual
o limitemáximo do direitode propriedade, porque
aqueles que não querem aceitar o limitedo direito
de propriedade, na verdade, estão abrindo portas
para grandes propriedades, a maioria delas com
baixissima ou nenhuma produtividade, porque te
mos elementos Informativos de que o grosso da
produção se dá, exatamente, em propriedades
de até IDO hectares ou, no máximo, de até 1.000
hectares. Não serão propriedades de 20 mil, 30
mil, 100 mil, 1 milhão de hectares que irão, exata
mente, responder à essa questão.

Gostaria de solicitar essa informação de V. S'
Outra questão: no nosso debate aqui, aqueles

setores que, enfim, não gostariam de se dizercon
tra a reforma agrária, dizem que são a favor da
reforma agrária nas terras públicas.

Então, gostaria de solicitar ao Presidente do
INCRA nos desse, detalhadamente, o que é que
significam esses 114 milhões de hectares de ter
ras públicas, para que nós possamos discutir com
os dados concretos.

Tenho a informação, como V. S' disse, de que
a maioria dessas terras estão colocadas em regi
mes absolutamente distantes e acho que é um
absurdo querer imaginar se fazer reforma agrána
em terras absolutamente distantes. Inclusive, um
dos critérios que se estabelece para quem quer,
de fato, fazer reforma agrária é a reforma agrária,
primeiro, em terras produtivas e, segundo, próxi
mo dos grandes centros Quer dizer, não vamos
fazer reforma agrária lá perto do Acre. Acho que
para lá, grandes empresas, com possibilidade de
grandes investimentos, poderão ir.

O SR. CONSmUINTE CARDOSO ALVES 
(Intervenção fora do microfone. Inaudível)

O SR.CONSTITUINTE ALDOARANTES - Es
tamos discutindo a necessidade de limitar e a
execração, aí, é apenas a realidade, Constituinte
Cardoso Alves. Não se trata de execração, mas
de tomar consciência de uma realidade.

Aqueles que estiverem de acordo com ela, di
gam que sim; eu sou contra e estou criticando.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
O que eu acho é que, pelo que todos dizem,
não se pretende fazer reforma agrária nestas
áreas. Ao que todos dizem, ninguém quer ir para
estas áreas, de modo que é um dado praticamente
irrelevante a presença dessas áreas aí, a menos
que se queira fazer reforma agrária lá. Eu, pratica
mente, acho que isso é um absurdo, que essas
áreas devem ter uma destinação produtiva, social,
de interesse do País,evidentemente, mas não com
esse tamanho, não com incentivos fiscais, não
às custas do País. Mas eu não posso condenar'
as empresas que têm meios e que pretendem
ir para terras longínquas onde outros não preten
dem. Acho que, muito melhor do que ficar lá
na improdutividade e no ócio, é dar a essas terras
uma produção, uma utilidade social ao País e
à humanidade que o coroa.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES 
Também considero, Constituinte Cardoso Alves.
Só que a maioria destas propriedades não estão
produzindo, e outra coisa, quando estou falando
isso, não estou dizendo que não vamos fazerrefor
ma agrária nessas terras, não. Mas nessas terras
tem milhares de trabalhadores rurais, eu já disse
aqui e V. Ex' eu não sei se estava, que estão
rmntas vezes há cinqüenta, sessenta, setenta anos
nessas regiões e que são expulsos de lá por gru
pos armados de pistoleiros que chegam de São
Paulo ou por empresas multinacionais. Então, não
é esta históna de imaginar que são essas gran
des...

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Por que São Paulo, Deputado? Por que não Rio
Grande do Sul?

O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES -Ou
São Paulo, ou Minas,ou qualquer lugar.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Nobre Constituinte, a Mesa pede a colaboração
de V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES 
Não há nenhuma referência ao Constituinte Car
doso Alves. Não há. O que quero dizer é que,
em geral, mas é um fato concreto, se os paulistas
investem lá,eu não sou culpado, devem ter dinhei
ro, mas são grupos de fora, paulistas, gaúchos
e empresas multinacionais que colocam trabalha
dores rurais para fora das suas terras, expulsam
esses trabalhadores rurais. Então, quando se colo
ca que não se pretende fazer reforma agrária só
nessas áreas, pois na verdade a reforma agrária
deve ser feita próxima dos centros onde estão
os trabalhadores rurais, aí, também têm trabalha
dores rurais; então, não quero dizer que não va
mos fazer aí, mas não vamos querer também
nos iludir e estabelecer que já existem tantos mi
lhões de hectares na Amazônia e vamos tirar o
pessoal de São Paulo, de Goiás, do Rio Grande
do Sul e levar todos para a Amazônia, porque
isto é uma irracionalidade, não cabe na cabeça
de ninguém.

O SR. PRESlDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- A Mesa pede a colaboração do Constituinte
AldoArantes.

Concedo a palavra ao Dr. Rubens.

O SR.CONSTITUINTE ALDOARANTES -Pa
ra terminar, Sr. Presidente, já estou terminando.

Queria, termmando em definitivo, o seguinte:
o Dr, Rubens colocou a questão da falta de recur
sos, mas percebe-se que o INCRA e o Governo
não estão conseguindo cumprir as metas estabe
·Iecidas. Eu pergunto ao Presidente do INCRA se
o não cumprimento dessas metas se deve s0
mente ao problema da falta de recursos ou se
essa falta de recursos não decorre de uma ques
tão política, inclusive relacionada com a violenta
pressão dos lobbis contrános à reforma agrária.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Com a palavra o Dr. Rubens I. Silva.

O SR. RUBENSINGELFRITZ DASILVA - Em
primeiro lugar, vamos providenciar a informação
de todos esses dados.

Os dados de incentivos fiscais,nós nos cingire
mos àqueles dados onde há uma atuação mais
direta do MIRAD-INCRA nas áreas da SUDENE
e da SUDAM e é provávelque a própria Comissão,
consiga, na própria Comissão Interministerialda
dos mais concretos e os demais dados, vamos
providenciá-los imediatamente.

Em relação aos problemas das limitações da
execução do próprio processo, é evidente que
isso passa por decisão política e nós entendemos
que essa ação politica a niveldo Governo cresce
significativamente.

À medida que nós identificamos limitações de
recursos humanos em relação à execução do pró
prio processo, estamos sendo atendidos.

Ontem, mesmo, o Presidente da República au
torizou a contratação de uma equipe, de mais
equipes, como nós já comentamos hoje pela ma
nhã, são 1250 servidores à nível de arrecadação,
à nível dos assentamentos, a EMBRATER está,
hoje, autorizada a fazer as contratações em rela
ção à qualificação dos assentamentos, que é im
portante, a parte de assistência técnica, e é evi
dente que todo um trabalho dessa magnitude pas
sa pela priorização dos recursos e a príorízaçêo
dos recursos passa por decisão política.
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E claro, é importante que haja a pressão própria
do regime democrático e a pressão em relação
à reforma não é uma pressão feita assim, porque
ela não interessa simplesmente aos trabalhadores
rurais. A reforma interessa à totalidade do povo
brasileiro. Interessa aos segmentos industriais,
aos comerciantes, interessa aos trabalhadores ur
banos, como nós já colocamos hoje pela manhã.
O que é importante é que se crie, realmente, essa
VIsãodo que significa o processo da reforma para
que ela ocorra, uma pressão legítima e verdadeira.
O regime democrático é feito de pressões e as
pressões têm que ocorrer, dentro da lei, dentro
da ordem, mas têm que ocorrer Quer dizer é
preciso que isso ocorra de forma clara. É preciso
que, de uma vez por todas, a SOCiedade saiba
quais são os que efetivamente não querem a refor
ma, corn muita clareza.

Quer dizer, nós temos de desmistificar Quer
dizer, eu não quero; temos que acabar com a
tergiversação em relação ao processo da reforma,
quem quer, quem não quer, quem é a favor, quem
é contra, porque é um direito dentro de um pro
cesso democrático. Acho que o tamanho das re
formas 'E: o tamanho das mudanças no País num
regime democrático são justamente fruto das for
ças políticas atuando em relação às dectsôes de
Governo.

Sentimos que, evidentemente, com o apnmora
mento da legislação, que passa a dar o mstru
mento, que também as pressões precisam de en
contrar respaldo, elas precisam de ter condições
de serem levadas à frente e nós insistimos, profun
damente, que essa necessidade de no regime de
mocrático só uma forma de fazer reforma agrária:
é com lei. O que é ser lei forte? Volto a frisar:
não é possível o direito absoluto à propriedade;
o direito à propriedade tem que se conjugar a
uma obrlgaçào SOCIal e essa obrigação social tem
que estar definida na própria Constituição Ela
tem que estabelecer linhas de uma política agrí
cola dentro da VIsão não só da grande proprie
dade, mas de uma visão da propriedade familiar,
porque ela tem muito a ver com o abastecimento
do País e com a manutenção dos trabalhadores
na visão do próprio mercado interno, e ela precisa
passar por uma definição clara na Constituição.
O que é desapropriação por interesse social e
o que é desapropriação por interesse de utilidade
pública. São completamente diferentes uma da
outra.

É fundamental que se estabeleça um tamanho
de propriedade no País, um máximo da área que
tem o País, respeitadas as regionalidades desse
país. É importante que a Comissão coloque isso,
porque este é um dos pressupostos básicos para
a obrigação social da própria propriedade.

São esses pressupostos todos que entendemos
que passem por um processo de maturação, acho
que é o primeiro momento de grande choque,
é um primeiro momento, certamente até, de um
envolvimento de segmentos da sociedade mal-in
formados. Os movimentos mais radicais contra
a reforma não terão conteúdo e sentido e expres
são política se eles se restringirem à expressão
dos latifundiários, porque eles são inexpressivos,
inclusive, em termos de número; eles são expres
sivos em termos de terra, mas, justamente, a de
sínformação ou a informação inadequada, ou a
manipulação da informação faz com que engros
sem_essas fileirascom segmentos que nada têm,

não seriam atmqidos por qualquer medida em
relação a desapropriações, coisa dessa ordem

Não posso crer que tivéssemos em Brasília um
movimento da ordem que houve, de vinte rrul
latifundiários em Brasília, tem segmentos envol
vidos nesse processo, desmformados desse pro
cesso.

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Qual
a distinção que V.Ex' faz entre a obrigação social
e a função social? Porque a obnqaçào social que
entendo é o trabalho, a função SOCial da proprie
dade, eu consigo entender. Agora, obrigação so
cial é que eu não entendo. V.S' poderia me escla
recer?

O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA - Es
clareço O que é obrigação SOCial da propriedade?

"Propriedade da terra cumprirá integral
mente sua obrigação social quando simulta
neamente assegurar nivel adequado de vida
àqueles que nela trabalham

2. Mantiverem níveis satísfatónos de pro
dunvrdade, níveis que necessitem, periodica
mente, ser realizados

3) conservar os recursos naturais;
4) observar as disposições legais que re

gulam as relações de trabalho e produção;
5) não exceder a dimensão máxima de

área admitida;
6) atender ao princípio da Justiça social

no interesse nacional.

O direito da propriedade se VInculaà obrigação.
Este é o sentido da obrigação SOCIal.

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - V.Sa.
me permite uma intervenção>

O SR. RUBENS INGELFITZDA SILVA - Com
prazer, ouço V Ex'

O SR. CONSTITUINTEROSA PRATA-Tenho,
como obrigação social, a ação do trabalho. COn
sidero o trabalho uma obrigação da sociedade.
A propriedade, com estas características assina
ladas por V. Sa , se me permite, considero uma
função SOCIal dela.

O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA - É
uma questão, provavelmente, de terminologia.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Sr. Presidente, peço a palavra, para um esclare
cimento.

O SR. PRESIDENTE (RachId Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra a V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
O Presidente do INCRA falou que estiveram em
Brasília 20 mil latifundiários É uma imprecisão
de Imguagem? São latifundiários mesmo?

O SR. RUBENS INGELFRITZ DASILVA - Não,
é o contrário. Disse que jamais poderia haver 20
mil latifundiários em Brasília

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra à nobre Constituinte Irma
Passoni. (Pausa.)

S Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Fer

nando Santana.

O SR. CONSTITUINTEFERNANDO SANTANA
- Sr. Presidente, nobres Srs. Constituintes, há
poucos dias soube que os estudiosos de OVNs
- Objetos Voadores não Identificados - consi
deram que há sobre a Terra grande quantidade
de ETs, aqueles chamados extraterrestres que vi
vem aqui em nosso meio e, talvez, haja algum
aqui que não sabemos que é.

Pois bem, um desses extraterrestres chegou
. ao Brasil, o Governo o recebeu muito bem e deu
lhe um avião para conhecer o nosso País. então,
ele sobrevoou o Rio de Janeiro e viu aqueles gran
des defiles, e disse: "Que é aquilo": Aí, os nossos
informantes disseram: "Aquilo é o carnaval onde
o povo está dívertmdo-se". Depois ele acrescen
tou' "O povo pode divertir tantos dias assim?"
O outro retrucou. "Aqui, podemos:' Ele se confor
mou, compreendeu. MaiSadiante perguntou, por
que se falava em tantos homens sem trabalho
num país tão grande. Deram-lhe explicações e
ele concordou. Foi concordando com todas as
desculpas que dávamos para vários problemas
que estão aí, secularmente, para serem decididos.
Ao final, depois de ele sobrevoar o País inteiro,
VIU a quantidade imensa de terras. Os informantes
disseram que havia no País doze rmlhões ou mais
de famílias de sem terras. Então, o extraterrestre
não concordou, tirou da sua arma secreta, que
não conhecemos, e liquidou o avião e os seus
mforrnantes, poruqe achava que, não haver refor
ma agrária num país com tanta terra, nem um
extraterrestre poderia compreender Então, Sr.
Presidente, estamos mais ou menos neste caso
de um "ET", vendo que há tanta terra, enquanto
discutimos para chegar a uma conclusão simples
que é a de distribuir as terras.

Um dos nossos participantes desta tarde arguiu
alguma COisa em torno do mal assentamento de
certas áreas. Sr. Presidente, entendo que a refor
ma agrária deve ser acompanhada de todas aque
las medidas que conheceremos como crédito,
extensão rural, tecnologia adequada, armazena
mento, comercialização, preço justo, educação,
saneamento, etc. Mas a situação brasileira é de
tal modo grave. O que vejo quando chego a São
Paulo e dela saio em direção ao Aeroporto Interna
cional de Guarulhos, é um amontoado de favelas
as piores do Brasil às margens do rio Tietê. Embo
ra, Sr. Presidente, saiba que estão mal assentadas,
espero que não venham aumentar o número de
favelas nas cidades. Não quer dizer que esteja
defendendo o mal assentamento. Mas é preferível
que esses homens permaneçam, lá, em Barreiras
e em Angical, ainda sob casas de lonas, a transferi
rem-se para as médidas e grandes Cidades, per
dendo suas características, seus conceitos de va
lores e transformando-os em marginais e bandi
dos assaltantes.

Eram estas as considerações que gostaria de
dizer, Sr. Presidente.

O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA
Agradeço a contribuição de V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Virgí
lio Galassi.

O SR. CONSTITUINTE VIRGÍLIO GALASSI 
Sr. Presidente, Sr. Expositor, gostaria, antes, de
apresentar-me ao Dr. Rubem da Silva.
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FUI, há Vinte anos Diretor do IBRA, cuja sigla
foi extinta, surgindo em seu lugar o INCRA, órgão
encarregado da execução da reforma agrária. Tive
oportunidade de percorrer todo o Brasil, de co
nhecer, naquela época, todos os assentamentos.
Participeido movimento de colonização e do coo
perativismo. Depois diSSO, fui Prefeito de Uber
lândia por dOIS mandatos consecutivos; fui Vice
Presidente da Federação da Agncultura de Minas
Gerais. E nessas oportunidades fui convidado, co
mo Prefeitode Clberlêndra, pelo Senado da Alema
nha Ocidental e pelo Ministério da Agricultura da
Holanda, para conhecer a reforma agrária naque
les dois Países. Realmente, volteiempolgado, por
que é outro mundo, são outras oportunidades,
são outros valores humanos, é uma realidade
completamente diferente da que temos aqui neste
Brasil. Aprendi muito Surpreendi-me, na Holan
da, ao fazer a conversão da moeda, verifiqueique
o encarregado do Estado, lá, ganhava dezesseis
vezes mais do que o nosso vaqueiro aqui. Su
preendi-rne, mais ainda, ao verificarque ele pro
duzia vinte e três vezes mais do que o nosso va
queiro aqui. É evidente que ele tinha condições,
tais como máquinas, trator, etc. Ele estava na
plemtude da sua potencialidade.

V. S' falou sobre Santa Catarina. Conheço bem
aquele Estado da Federação. Acho que realmente
é um exemplo para o Brasrl. Agora, temos de
concordar que Santa Catarina desfruta desta posi
ção hoje, porque operou-se naquele Estado uma
integração completa de valores e que se desen
volveuem bases de confinamento de suinocultura
e agricultura que, sem dúvida nenhuma, coloca
aquele Estado em posição de destaque. Com
parar o Brasil com Santa Catarina é difícil, real
mente, porque a pequena propriedade - vi tam
bém em Fortaleza, num assentamento próximo
daquela cidade em um núcleo de cooperativa,
uma usina de açúcar funcionando em plena carga
- precisa de ter condições que a façam mte
grar-se completamente Ela não sobrevive isola
damente. Então, quando falamos de dar terras
simplesmente, preocupamo-nos, de modo geral.
Entretanto, aqui, Dr.Rubens, não há nenhum voto
contrário à reforma agrária. É a maior ilusão de
que alguém possa levardesta Comissão ou, talvez,
deste Congresso, achar que existe alguém contra
a reforma agrária. O que se discorda aqui é da
maneira pela qual está sendo executada a reforma
agrária, da tranqüílídade realmente na aplicação
do dinheiro público, no assentamento dessas fa
míhas, porque temos em contrapartida o proble
ma dos minifúndios. Temos o pequeno proprie
tário, como bem disse V. S', pela manhã, que
está saindo, abandonando a propriedade, está
sendo expulso dela. Expulso por quê? Porque não
temos realmente uma política agrícola que dê
sustentação, que dê integração, que dê suporte
a esses homens que estão assentados. Então,
ficamos preocupados com a possibilidade de mal
assentamento, essa distribuição, talvezleviana de
terra. Espero que, realmente, possamos chegar
a uma decisão inteligente, generosa e humana,
mas que dê ao Brasil resultados positivos e que
não transforme o campo em favela. Temos, ao
contrário, de valorizaro campo, porque é ele que
sustenta a cidade e o progresso da Nação.

Entendo que temos também de influirno equilí
brio da balança comercial. Temos de pensar nu
ma série de problemas e não podemos negar

a oportunidade do campo à pequena, média e
grande empresas. Mas V. S' já se manifestou a
respeito disso. Estamos tranquilos.

Ao mesmo tempo em que assentamos novos
proprietários, devemos rever também o problema
do minifúndio e do pequeno propnetáno que está
abandonando a sua terra. Distribuir a terra com
os vocacionados e competentes, preferencia
lemnte, pelo menos, no sentido de que tenhamos
um resultado mais posnívo Proceder à reforma
agrária com os cuidados necessários à sobrevi
vência desse assentado.

Eram as palavras que gostaria de dizer,Sr. Pre
sidente.

O SR. RUBENS INGELFRITZ DASILVA - Veja
bem, nobre Constitumte. Gostaria que em ne
nhum momento, nem V. Ex" como Constituinte,
nem os demais Constituintes, nem este Plenário,
saíssem daqui com a idéia de que estamos defen
dendo a distribuição de dar terra, simplesmente.
De forma alguma, esta é a posição da reforma.
Partimos da premissa de que a terra é o pressu
posto básico, é o insumo fundamental do proces
so. Agora, por uma questão, eu lhe diria, de abso
luta dignidade em relação à realidade - acho
que de uma vez por todas temos que acabar com
as mistificações...

O SR.CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- Se V. S' me permite? As terras, segundo cálcu
los, têm representantes de 7 e 10%. Mas, sem
ela, não se faz nada.

O SR.RUBENSINGELFRITZ DASILVA- Sem
ela não se faz nada.

O problema da distribuição das terras, o proble
ma da qualidade dos assentamentos, o problema
da manutenção dos pequenos proprietários, evi
dentemente que ele passa por uma reformulação
da política agrícola. Isso é fundamental. Também
estamos propondo que a Comissão claramente
defina a política agrícola, estabeleça crédito, esta
beleça o processo de tecnologia para a pequena
propriedade. Porque não é possível que um pe
queno produtor ser induzido a um tipo de com
portamento não inerente com um módulo que
ele tem a sua disposição. Vivi nesse meio, conhe
ço-o profundamente. Ele é expulso dessa forma.
De um momento para outro, abandonou-se quan
to à postura os insumos modernos, a revolução
verde, uma série de interesses que não são nos
sos, interesses, inclusive, internacionais, jogados
dentro do nosso meio: a formação dos nossos
quadros técnicos num tipo de cultura que não
condiz com a realidade do País.

O SR. CONSTITUINTE VIRGÍLIO GALASSI 
Permite-me V. S' um aparte?

O SR RUBENSINGELFRITZ DASILVA - Ou
ço V. S', com prazer.

O SR. CONSTITUINTE VIRGÍLIO GALASSI 
A nossa discussão aqui tem SIdomuito em tomo
da necessidade de uma política agrícola. Porque
muitos aqui acham que não, que se proceder
a uma reforma sem ter paralelamente uma polí
tica agrícola. Estamos tranquilos com a expla
nação de V. S' A política agrícola tem que ser
feita simultaneamente com a reforma agrária.

O SR RUBENSINGELFRITZ DASILVA - No
bre Constituinte, acho que talveza dicotomia que
existe no processo é a seguinte: primeiro, faz-se

políticaagrícola para depois fazer reforma agrária.
Entendo que as coisas andam juntas, elas se inter
relacionam Temos absoluta convicção de que
a reforma vai ajudar, de forma muito clara, a fazer
a política agrícola no seu devido lugar.

No que diz respeíto à tecnologia ela é funda
mental na pequena propriedade. Hoje, irrigação,
na pequena propriedade, não pode ser feita como
pivô central. E já existe algum trabalho de tecno
logia desenvolvido em relação a isso. Trabalho
que a EMBRAPA realizano CEPATE, em Petrolina,
é do melhor nível, Agora, eles precisam chegar
à pequena propnedade É preciso que os recursos
de crédito não sejam só para pivô central, sejam
recursos também para pequena propriedade, pa
ra que elas possam irrigar sua áreas. O Nordeste
não poderia só se auto-abastecer, mas abastecer
o País todo. O Nordeste tem as melhores condi
ções de produção, tem luminosidade que é funda
mental, tem terras que é fundamental. Agora, é
preciso uma decisão política de transformá-las
em áreas produtivas. E preciso acabar com essa
concentração de terras que está, aqui, explicitada
de forma muito clara.

O SR.CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- Permite-me V. S' um aparte?

O SR. RUBENS INGELFRITZ DASILVA- Pois
não, ouço V. Ex'

O SR.CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- O Nordeste tem as três coisas fundamentais:
terra boa, sol e água que são os três elementos
indispensáveis. Quem dispõe de todos eles, tem
Deus na mão.

O SR. RUBENS lNGELFRITZ DA SILVA - Só
que precisamos fazer funcionar.

Com relação à assistência técnica, precisamos
melhorar o sistema de extensão. O Dr. Padilha
colocou muito bem esta questão. A extensão é
feita por municípios no País, com limitações tre
mendas. Colocamos claramente; modulamos os
assentamentos. Para cada 150 familias há um
extensionista Está claro. Não podemos fazer da
reforma o que foi feito em Serra do Ramalho,
sem qualquer grau de responsabilidade ou abso
luta irresponsabilidade.

Arespeito do armazenamento, recordo-me que
participei com o ex-MInistro da Agricultura,Pedro
Simon, da instituição de um plano de armazena
mento comunitário para as pequenas proprieda
des, um meio de ligação entre a produção e os
grandes centros de consumo com a casa de fari
nha com aquelas atividades próprias.

Mister se faz ressaltar que a reforma passa por
diversas adaptações necessárias às diferentes rea
hdades nacionais Vejamos, por exemplo, a região
Norte do País, onde, hoje, precisa ser respeitada
a visão extrativistadaqueles trabalhadores que es
tão lá em relação à seringueira, em relação à
castanha que não podem ser mais feudos, não
podem ser mais monopólios. Aquilo tem que ser
democratizado, aqui tem que ser a serviço do
trabalhador e não simplesmente para manter o
status quo, mas para colocar os trabalhadores
dentro de uma visão de modernização do pro
cesso produtivo, levando-os saúde, educação, o
instrumento de comercialização. Devemos ter,
hoje, mais de um milhão de brasileiros que não
participam do censo que vivem naquelas regiões.
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Precisamos respeitar e não fazer simplesmente
um assentamento de forma geométrica, desres
peitando as realidades que os gabinetes não co
nhecem.

Então, na verdade, a reforma é um dos compo
nentes fundamentais de reformulação do País.
Insistimos, é o esqueleto da democracia deste
País. É onde os músculos vão desenvolver-se,
e é onde o País irá adquirir forças suficientes para
atender às necessidades de crescimento, à de
manda de emprego neste País que é violenta e
significativa. Cumprir os compromissos da dívida
externa do qual o povo não foi consultado, e ou
tros compromissos mais, onde a reformatem uma
contribuição decisiva a dar. No momento que ti
vermos ,~ capacidade - isso com a clareza, sem
a paixão, sem a defesa de falsos interesses 
estaremos cumprindo claramente o processo de
uma nova estrutura na vida desta Nação.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ade
mir Andrade.

O SR. CONSTITUINTEADEMIR ANDRADE
Sr. Presidente, nobres Srs, Constituintes, ilustre
expositor, Dr. Rubem lngelfritz da Silva, todos en
tendemos que a reforma agrária significa, além
da terra, todas as outras condições para que o
homem possa nela permanecer. Entretanto, isso
não ocorrerá enquanto não for colocado de ma
neira clara o recurso necessário à efetivação da
reforma agrária. Creio que a nova Constituição
refletirá uma definição muito clara a respeito não
só do recurso, mas também da descentralização.
Os mumcípios brasileiros, assim como os Gover
nos dos IEstados têm de dispor do poder de desa
propriação para a implantação da reforma agrária.

Agora, o que trago, Dr. Rubens, é uma realidade
diferente, é a realidade do Norte do Brasil. Se
ficarmos esperando esses recursos, ou essa refor
ma agrária ideal, ou ficarmos defendendo essa
proposta de que reforma agrária só se faz com
todos os. acessórios necessários ao desenvolvi
mento do trabalho do homem da terra, pelo me
nos no Norte do Brasil, não teremos nunca refor
ma agrária. Vivemos uma experiência estrerna
mente importante. Os homens do Norte do Brasil,
e o nosso Presidente, alihá poucos instantes, colo
cou uma questão de que os trabalhadores não
querem ir para a Amazônia, porque os trabalha
dores querem a beira do asfalto -, com certeza,
o nobre Senador não os conhece nem à realidade
da nossa Amazônia e do nosso Pará, principal
mente. Hoje, existe uma quantrdade enorme, uma
quantidade incomensurável de trabalhadores, de
homens que precisam da terra para trabalhar. E
por precisarem da terra para trabalhar eles estão
ocupando as terras para nelas trabalharem; e ocu
pando contra tudo e contra todos, gerando aquilo
que se chama uma verdadeira guerra civilno Nor
te deste País. Todos os dias morrem trabalhadores
rurais, morrem pistoleiros, morrem, às vezes, até
fazendeiros, proprietários, no Norte do nosso País.
Por quê? Porque, também da parte dos órgãos
atuais, não há uma medida efetiva no sentido
de se resolver este problema. Creio que hoje deve
riamos apelar para uma a solução, pura e simples,
de dar a terra ao trabalhador rural, porque, ele
está arriscando a sua vida, ele está enfrentando
dificuldades. Vivo há muitos anos em toda essa
região e posso citar um número enorme de traba-

Ihadores que, sem nenhum apoio, absolutamente
nada, conseguiram se fixar, progredir dentro da
sua terra. Na Transamazônica, por exemplo, ape
sar de todas as alegações que possam ser feitas
contra, existem centenas de lavradores que con
seguiram crescer e progredir sem nenhum apoio
do Governo, a não ser o SImples apoio do assenta
mento, de se entregar a eles a terra. Regiões como
São Geraldo do Araguaia, e tantas outras regiões
do nosso País.

O SR. RELATOR (Oswaldo Líma Filho) - V.
Ex"me permite um aparte?

-----------O SR.CONST~EMIR ANDRADE-
Pois não. '----.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lim~ Filho) - Eu
ouço muito falar, tenho ouvido isso há anos, há
30 anos, dos adversários da reforma agrária, que
não se pode fazer reforma agrária sem primeiro
dar ao homem escola, estrada, um agrônomo
para atendê-lo, médico, etc. Eu moro numa região
que já fez a reforma agrária há mais de 30 anos.
Para exemplificar, lá existem 5 mil e 400 estabele
cimentos agrícolas, dos quais 5 mil e 390 têm
menos de 50 hectares. Não há agrônomo no Mu
nicipio, o crédito é escassísslmo, não há nenhuma
assistência técnica, todos esses pequenos agricul
tores vivem, comem, vestem, e estão melhores
do que os trabalhadores rurais da grande indústria
açucareira das usinas do sul do Estado.

O SR. CONSTITUINTEADEMIR ANDRADE
Há outra questão importante, eu gostaria de con
cluir, há outra questão importante nessa região
do Estado do Pará. As grandes empresas, as gran
des fazendas da nossa região """""" e eu citaria só
como exemplo a ex-empresa da Volkswagen, que
foi vendida há pouco tempo - elas utilizam o
trabalho escravo, o homem que trabalha sem ne
nhum direito social. Eu chegaria a afirmar o se
guinte, no Estado do Pará, no Nordeste deste
País, eu não sei o Sul, porque não conheço bem
a realidade do Sul do País, mas eu tiraria um
entre cem proprietários, ou seja, um por cento
dos proprietários de terras no Norte e Nordeste
do Brasil que cumprem com as obrigações so
ciais com os seus trabalhadores Noventa e nove
por cento dos proprietários rurais no Norte e Nor
deste, deste País, não têm o mínimo respeito pelo
trabalhador rural Além de não respeitá-los, além
de não assinarem as suas carteiras, além de não
ter assistência médica de espécie alguma, 13°
salário, etc, eles ainda usam subempreiteiros para
o desmatamento etc, que usam o trabalho escra
vo. Eu tenho inquéritos feitos pela Secretaria de
Segurança do Estado do Pará que comprovam
o trabalho escravo realizado dentro da Fazenda
Vale do Rio Cristalino

O que quero dizer, ao concluir, Sr. Presidente,
é que o homem, lá, só tem duas opções: ou levar
uma vida ruim numa terra, sem nenhuma oportu
nidade, mas onde se conhece e começa a ter
uma oportunidade de progredir, ou ser escravo
dos grandes proprietános de terra. Fora isso, exis
te um outro aspecto interessante nessa questão.
A luta da escola, da saúde, da vícmal, do ernprés
timo bancário, etc, é uma luta secundária. No
momento em que o homem ganha a terra e que
ele se une aos seus companheiros, aos seus ami
gos, aos posseiros, seus vizinhos, ele passa a exer-

cer uma pressão no Govemo para que o Governo
construa escola, construa o posto médico, faça
estrada vicinal. Então, isso é um processo de luta.

Nós temos que acabar com essa idéia de que
reforma agrária só se faz com posto médico, com
saúde, com vicinal. Reforma agrária, pelo menos
no Norte deste País, hoje, significa dar a terra
ao trabalhador rural.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- A Mesa faz um apelo ao Nobre ConstItuinte.

O SR. CONSTITUINTEADEMIR ANDRADE
Os seguintes pontos são pontos de conquista na
luta social que está havendo, que vai continuar
a haver, e que, sem dúvida nenhuma, será VItOriO
sa.

Gostaria de apelar para o Sr. Presidente do IN
CRA, para que procurasse uma ação enérgica
no sentido de resolver esse problema, para evitar
as centenas de mortes que estão acontecendo
e que vão continuar acontecendo se, Imediata
mente, não se providenciar a doação de terra a
esses trabalhadores

Finalizaria, dizendo o seguinte: o próprio órgão
que cuida da terra em todo o Estado do Pará,
em todo o Norte, até hoje, Sr. Presidente, não
assentou um único trabalhador rural. O que ele
fez, muito mal, foi legitimar o trabalhador que
resistiu, que fOI preso, '!ue foi espancado, que
foi expulso e que voltou à terra, e que agüentou
lá. Muito mal ele garantiu a propriedade que o
posseiro conquistou. Mas nunca ele fez uma desa
propriação para dividir terra para o trabalhador
rural. O conflito existe, ele precisa acabar, e para
que ele acabe é preciso que os Srs. ajam e ajam
prioritariamente nessa região onde, comprovada
mente, morrem mais homens em todo o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
:..... Com a palavra o Dr. Rubens.

O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA - Sr.
Constituinte, é evidente que as realidades nacio
nais são muito diversas. É claro que as regiões
mais desenvolvidas do País, e há um sentido na
reforma, quando se propõe o assentamento nas
áreas onde estão os trabalhadores, têm um senti
do, inclusive de organizar o próprio êxodo. Essa
é uma das funções da própria reforma. Fixar no
meio onde estão. Por outro lado, há determinadas
regiões do País onde há necessidade, a nível da
própria competição existente, de se criar instru
mentos para que esses trabalhadores possam so
breviver.

E há outras áreas do País onde a própria legisla
ção dessas áreas assegura, já, uma situação de
VIda mais estável aos próprios trabalhadores. In
clusive, Sr. Constituinte, nesse sentido nós esta
mos também trazendo uma sugestão aqui, a nível
também da Constituinte, independente das ações
fundiárias a serem desenvolvidas por organismos,
que inclusive a prescrição aquisitiva para o usuca
pião seja um período mais curto, só seja de três
anos, que conste na Constituição isto.

Em segundo lugar, a legitimação das terras
devolutas até 5 módulos, permitindo que essas
áreas, onde estão as terras devolutas, permitam,
inclusive, uma condição de vida aos trabalhado
res. Tem muito a ver, inclusive, muitas das vezes,
até com o tipo de agricultura itinerante, em certos
aspectos, até extrativista. Isso nós desejamos que
conste na própria Constituição, porque são instru-
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mentos, porque aí não precisa... (inaudível). Está
aí a Constituição, nós vamos cumprir a Cons
tituição.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
-Multo obrigado. Com a palavra o nobre Consti
tuinte Percival Muniz.

O SR. CONSTITUINTE PERCNAL MUNIZ 
Bem, eu quero concordar totalmente com as ob
servações feitas pelo colega Ademir Andrade, do
Pará. Eu também sou de um Estado, o Estado
do Mato Grosso, onde e até um fato interessante,
a minha proposta, na campanha eleitoral, escrita,
era a proposta da reforma agrária dentro desses
princípios. Reforma agrária com estrada- com
educação, com saúde, com todos esses requisitos
ai indispensáveis à execução das reforma.

Mas, por várias vezes, discutindo com os traba
lhadores rurais, daqueles Municípios, daquela re
gião, eles levantavam a seguinte questão, como
coloca, hoje, o Presidente do INCRA: quer dizer
que para a gente conseguir a posse da terra, a
gente tem que esperar isso aí tudo. Mas, para
a gente trabalhar na fazenda dos latifundíános
formando roça, enfrentando malária, enfrentando
as dificuldades, não tenho nenhuma perspectiva
de sobrevivência, a gente não precisa ter educa
ção, não precisa ter saúde, não precisa ter nada?
(Palmas.) Quer dizer que só para poder um dia
a gente ter a posse, é que precisa ter? Então,
Sr. Presidente, eu mudei o meu programa.

Quero levantar outra questão que eu acho im
portante. Desde a primeira reunião desta Comis
são eu tenho ouvido parlamentares discordarem
das propostas de reforma agrária apresentadas
aqui, e quando se diz que eles seriam contra a
reforma, e o Constituinte Roberto Cardoso Alves
é um expoente dentre esses Constituintes, ele in
daga qual reforma? Nós somos contra, mas tem
que dizer qual reforma?

Eu gostaria que, já que nós vamos travar um
debate muito intenso acerca desta questão e que
colocar-se contra as propostas existentes é muito
fácil, dizer que é a favor de outra, gostaria que
esses Constituintes e o próprio Constituinte Ro
berto Cardoso Alves apresentassem a proposta
de reforma agrária deles. Porque, a APRA apre
senta, o INCRA apresenta, a CONTAG apresenta,
a gente apresenta, assina embaixo, e somos con
testados, em cima, de que essa não é a proposta
que a gente quer. São a favor da reforma agrária
e não mostram qual a reforma agrária que eles
querem, para servir, inclusive, de base para a gen
te discutir. A partir do momento que eu tenha
~ proposta do Constituinte Cardoso AI~es, que
e contra a nossa proposta, mas que dIZ que é
a favor da reforma também, de uma outra refor
ma, a partir do momento que a gente tenha co
nhecimento, nós vamos estudar e ver, porque
muitas vezes nós podemos estar enganados e
até aprender com a proposta dele. Agora, o que
não pode é fazer propostas e S. Ex' contestar
sem ter nenhum documento, sem nenhuma pro
posta clara para sabermos até onde S. Ex" é a
favor da reforma agrária.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO'ALVES-
V.Ex' me permite um esclarecimento?

O SR. CONSTITUINTE PERCNAL MUNIZ
Permito, sim, com todo prazer

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Eu não conheço a sua proposta, mas quero dizer
aV.Ex·...

O SR. CONSTITUINTE PERCNAL MUNIZ 
A minha proposta é a da Campanha Nacional
pela Reforma Agrária.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
... e à Casa, e a todos os interessados, que, pelo
programa elaborado, estará presente nesta Co
missão o Presidente da Sociedade Rural Brasi
leira, Dr, Flávio Teles Menezes. A proposta da So
ciedade Rural Brasileira é minha também. Por
outro lado, ela coincidirá ~om o estatuto e o pro
grama básico do PMDB. E a minha proposta.

O SR. CONSTITUINTE PERCNAL MUNIZ 
Quero concluir, deixando, então, esta preocupa
ção. Seria bom que cada um dos Constituintes
aqui, nesta Comissão, diga claramente qual a sua
proposta para se saber o que vai sair deste traba
lho todo, porque a esperança do povo brasileiro
está nesta Comissão. Hoje, pela situação do cam
po, o que está segurando o recrudescimento na
luta do campo é a esperança nesta Constituinte.
Promete-se muitos tenham paciência, a Consti
tuinte esta aí, funcionando e tem a missão histó
rica de resolver tais questões. Se perceberem que
a tendência não é evoluir na questão da distri
buição de terra, neste País, na democratização
da distribuição de terra neste País, a gente começa
a dizer lá no campo que não esperem nada da
Constituinte, porque vai ficar pior do que está.
Poderá, talvez, mudar o quadro, com a mobili
zação nacional daqueles que quiserem conquis
tar, com as suas próprias mãos, com os seus
próprios braços e não esperam mais de uma posi
ção da Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Grato a V. Ex"

Concedo a palavra ao Dr. Rubens Ingelfritz da
Silva.

O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA - No
bre Deputado, veja bem o pressuposto de acesso
a terra, o pressuposto da reforma. Não teremos
reforma agrária se nós dermos a oportunidade
do sem terra chegar em cima da terra. Ora, o
que nós imaginamos é um direito legítimo dos
trabalhadores, além de ter a terra, ter tudo aquilo
que hoje os segmentos das grandes propnedades
têm, isso que nós queremos Agora, evidente que
não se faz reforma sem acesso a terra. Esse é
o pressuposto básico e fundamental. E é claro
que, como colocava o Deputado Fernando Santa
na, hoje, na medida que o êxodo rural ocorre
na velocidade que ocorreu, é difícil nós colocar
mos 20 milhões de brasileiros que, no período
de 60 a 80 imigraram. Imigraram, porque é claro,
havia inclusive interesse político naquele momen
to, que eram o de gerar mão-de-obra abundante
e barata para o processo, no País, e que hoje
são tratados de que forma? De forma policialpor
que, realmente, são pessoas absolutamente, pri
meiro, sem qualquer qualificação em relação ao
mercado de trabalho disponível e, segundo, sem
a oportunidade de trabalho. Então, crescem as
cadeias, aumentam as viaturas policiais, cresce
a Insegurança nos grande centros, os bóias-frias,
a monocultura, todo esse problema que nós já
conhecemos. Agora, não se faz reformas sem ter
ra, esse é o pressuposto fundamental. Nós não

defendemos que simplesmente só se dê a terra,
é um direito de todos os trabalhadores que, a
par da terra ele tenha os instrumentos para produ
zir e que seja dada essa oportumdade.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Grato a V.Ex"

Concedo a palavra ao nobre Relator Deputado
Oswaldo Uma Filho.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Sr.
Presidente, eu considero que a exposição feita
pelo Dr. Rubens Ingelfritzfoi das mais elucidativas
que esta Comissão já ouviu. Realmente, S. Sa.
coloca muito bem o problema quando salíenta
que a agrícultura brasileira, como ela está estrutu
rada hoje, só produziu quatro resultados básicos:
ela espulsou 30 milhões de trabalhadores do cam
po para as cidades no período de 20 anos, isso
é uma população superior à da Argentina. É pre
ciso que nós meditemos sobre isso, e foi essa
expulsão que determinou a grande massa de de
sajustados e de marginais em tomo das cidades
que está tornando inviável a sociedade brasileira.
Eu já citei fatos aqui de bairros inteiros no Rio
de Janeiro, São Paulo, que estão se convertendo
em fortalezas, as ruas estão trancadas por corren
tes com guardas armados de espingardas à entra
da das ruas. Pede-se todos os dias o aumento
das penitenciárias, como salientou o expositor.
Sr. Presidente, tenho dito também e tem sido até
imperativamente repetido por muitos pelo Consti
tuinte Femando Santana, por mim, que somos
velhos combatentes pela reforma agrária, embora
sob pressupostos diferentes, o colega Fernando
Santana é um marxista com grande visão huma
nista da História, e eu, um cristão com visão hu
mas quero duer que nós estamos tão atrasados
que tudo que a gente pede hoje, José Bonifácio
pedia na época da Independência para os escra
vos que fossem libertados na sua memória para
libertação dos escravos, Joaquim Nabuco pedia
com Rui Barbosa, na época da abolição, e encon
trei hoje, entre os meus papéis, um decreto que,
tivesse sido obedecido, tivesse sido praticado ou
não tivesse sido revogado pela Revolução "reden
tora", "gloriosa", de triste memória, já estaríamos
em outra etapa do processo de democratização
da terra no Brasil: o Decreto rr 53.700, de 13
de março de 1964, de que fui Uf)1 dos autores
e subscritor, mandava desapropiar las terras com
preendidas em um raio de 10 quilômetros nos
eixos das rodovias e ferrovias federais, excluíam
'se dessa desapropriação as propriedades inferio
res a 500 hectares e aquelas que estivessem sen
do sodal e adequadamente aproveitadas com ín
dice de produção não inferior à média da respec
tiva região. Foi um decreto do Presidente João
Goulart, que tive a honra de elaborar e escrever.
Depois disso, o que se viu foi a chamada moder
nização conservadora do campo a quem também
aludiu o nosso expositor; foi adoção de uma
tecnologia das multinacionais. Houve tempo 
sou um modesto e pequeno agricultor - em
que os agronômos foram a minha pequena pro
priedade e me venderam Tordon, com emprés
timo a prazo e sem juro, e eu comprei. Mas, depois
de algum tempo, verifiquei que era um veneno
terrível e corneçei a fazer campanha contra o 'Tor
don", Os defensivos que os americanos usaram
no Vietnã os desfolhantes.fõram vendidos no Bra
sil e empurrados, "goela adentro", aos agricul·
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tores, sem juros etc. A mecanização foi difundida
a último grau no Brasil, como também com ven
das de tratores a juros baixos, a prazos longos,
e tudo isso foi promovendo expulsão de mão-de
obra do campo, porque é evidente que houve
uma modificação.

Como conseqüência disso, ocorreram aqueles
fatos já referidos, e a Campanha Nacional da Re
forma Agrária reuniu alguns que precisamos estar
relembrando, dos 5.200 milhões de proprietários
apenas 540 mil são donos de 80% das terras
do Brasil, 42 milhões de hectares de terras apro
veitáveis estão inexploradas e 240 milhões de hec
tares sào mal utilizados. As multinacionais já se
apropriaram de mais de 35 milhões de hectares
de temi no Brasil. Existem cerca de 11 milhões
de desempregados nas cidades e 12 milhões de
camponeses sem terra. Entre 1979 e 1983, houve
269 mil famílias de pequenos produtores envol
vidas em conflitos pela posse da terra.

Ora, uma situação dessa me parece que não
convém a nenhum democrata, a nenhum interes
sado no progresso do País. Creio que muito pouca
gente, no Brasil, defenderá a abolição da proprie
dade. Eu mesmo não a defendo; considero, como
São Tómas, que a propriedade é aquela condição
indispensável à prática da virtude. Mas, assim co
mo ela é um bem, um bem que deve ser dividido
por todos, não deve ficar só nas mãos de poucos,
com 4 milhões de hectares, não é verdade? Se
temos '7 milhões de trabalhadores sem terra e
temos milhões de desempregados nas cidades,
por qUE: não dar terra a essa população?

Por tudo isso, Sr. Presidente, quero aplaudir
aqui a exposlção feita pelo Dr, Rubens e quero
reiterar aquilo, talvez eu tenho até uma visão até
distorcida da vida agrária, eu sou de uma região
pobre do Nordeste, mas nessa região do agreste
pernambucano, onde vivo, as propriedades são
pequenas, foram divididas há muito tempo, não
têm assistência técnica, raros são os que têm
crédito, mas todos vivem, todos comem, mandam
os filhosà escola e, é curioso, nessa região, onde
chove apenas 800 milímetros, onde o sol é mais
raso, a população come, veste e tem uma condi
ção de vida muito superior a do trabalhador rural
da zona da grande plantação açucareira do sul
do Estado, que tem solos de aluvião profundos
e tem 1.200 milímetros de chuvas por ano.

Então, é preciso também que se tenha em linha
de conta que o mal do latifúndio não está só
no fato de ele ser produtivo ou improdutivo, mes
mo no latifúndio produtivo é preciso notar se ele
não faz uma redistribuição e não cumpre regular
mente as suas obrigações sociais, ele promove
uma concentração de rendas de tal natureza que
como dizia um escritor do Nordeste, famoso no
Brasil, José Uns do Rego, por exemplo, eu não
subcrevo o conceito de José Uns do Rego. Mas
José Lins do Rego, dizia que no Nordeste quanto
mais cresce o bueiro da usina, mais cresce a
miséria 'em redor. É preciso que isso não continue
assim.

o SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Muito grato a V.Ex", nobre Deputado.

Concedo a palavra ao Sr. Rubens.

O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA - Eu
acho que o Deputado Oswaldo de Lima Filho,
realmente, encerra com brilhs esse contato pro
fundamente construtivo. Nós também aprende-

mos muito e eu diria que saímos daqui profunda
mente gratificlMlese ainda mais disposto a levar,
com obstinação, esta luta à frente. Insistiríamos
em colocar à presidência, ao relator e aos mem
bros da Comissão, a disposição do INCRA de
contribuir de todas as formas possíveis, elucidan
do, informando dados, prestando todo e qualquer
tipo de esclarecimento, para que se possa efetiva
mente ter uma Constituição, possa se ter uma
lei, uma lei claramente definida na Constituinte,
realizar e consolidar a democracia no País.

Agradeço a oportunidade em nome do INCRA
e friso a nossa disposição de colaborare contribuir
com todas as informações possíveis, e insisto,
que o documento básico que nós trouxemos a
V.Ex's produzido pelo Mirad -INCRA, onde nós
entendemos que trazemos a nossa contribuição
bastante explicitada naqueles temas que deverão
contar na própria Constituição. Deputado nós dis
tribuímos mas eu passo aqui para o Senhor.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Devo lembrar aos nobres Cons1;j,tuintes que
foi marcada uma reunião para amanhã, às 14
horas, para ouvirmos a palestra do Presidente da
EMBRAPA, pois não foi possível atendê-lo hoje.
Então, eu faço um apelo aos nobres colegas que
transmitam um aos outros Constituintes desta Co
missão para que compareçam.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte, pela
ordem.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Co
mo V.Ex" está providenciando a garantia de trans
porte para as visitas da Comissão e a decisão
é importante, porque nós poderemos utilizar um
avião do Ministério da Aeronáutica, um avião que
também nos foi oferecido, do Ministério da Refor
ma Agrária: e um tem uma capacidade maior,
outro tem uma pequena capacidade. Acho que
a Comissão, hoje ou amanhã, os Srs. membros
da Comissão deveriam informar ao Presidente
quantos desejariam viajar ou acompanhar essas
visitas, para que se providenciasse o número real
de membros que não viajar.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Então, faço um apelo aos colegas que deseja
rem viajar, se inscrevam e entrem em contato
com o Relator, que se está providenciando condu
ção para ir, no sábado, ao Rio Grande do Sul
e, de lá, direto a Mato Grosso do Sul e, natural
mente, no domingo mesmo, poderemos estar
aqui em Brasília.

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

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte pela
ordem.

O SR. CONSTITUINTEALDOARANTES- Sr.
Presidente, acerca do restante do roteiro, eu fui
informado que houve um início de discussão aqui
em tomo de uma proposta que eu havia feito,
eu não sei afinal de contas como a questão ficou
e gostaria de ser informado.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Qual é a proposta, nobre Constituinte?

O SR. CONSTITUINTEALDOARANTES- Eu
fIZ, exatamente não só eu como a Deputada Irma
Passoni fizemos uma proposta de agrupar a Con
federação Nacional da Agricultura com a Socie
dade Rural Brasileira e, no outro dia, colocar ou
tras entidades, quer dizer o IBASEque é um órgão
importante e CPT.

O SR. RELATOR (Osvaldo Uma Filho) - Gos
taria de ouvir, a respeito, os Srs. Deputados Cons
tituintes Rosa Prata e Cardoso Alves, que foram
os principais autores dessa sugestão. Não pode
ríamos alterá-las sem ouví-Ios.

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Au
diência da Sociedade Rural Brasileira e da Confe
deração Nacional da Agricultura, sendo que a
Confederação foi sugestão da minha parte. A So
ciedade Rural Brasileira parece que foi de V. Ex"
ou do Constituinte Alysson Paulinelli.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Foi feita, hoje, uma proposta, pela manhã, dos
Constituintes Irma Passoni e Aldo Arantes, mais
eu sustentei junto ao Presidente que nós só pode
riamos decidi-Ia com a presença dos que defen
deram essas indicações.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES 
Deixem-me esclarecer a questão, porque o Depu
tado Cardoso Alves talvez não esteja sabendo.
E que há algumas entidades que nós conside
ramos importante que sejam ouvidas, como por
exemplo o IBASEque é um instituto de pesquisa
que está integrado na Campanha Nacional de
Reforma Agrária, a CPT e a Federação dos Traba
Ihadores Agrícolas do Estado de Goiás. São três
entidades que, parece-nos deveriam ser ouvidas.

Mas é que nós temos um problema de ordem
prática de tempo. Então, a proposta que eu fIZ
é que se agrupassem duas entidades dessas, a
Confederação Nacional da Agricultura e a Socie
dade Rural Brasileira, ou então, Associação dos
Empresários da Amazônia e a Confederação Na
cional da Agricultura, aí pouco importa, que se
agrupassem duas entidades dessas numa só, nu
ma mesma.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Essa é impraticável.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES 
Mas hoje nós fizemos assim.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Mas fizemos muito mal, mas muito mal, pode
ríamos ter ouvido melhor o primeiro conferen
cista, foi bnlhante, ele tmha muito que nos trans
mitir, e também prejudicarmos a conferência do
nobre Dr. Rubens Silva.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES 
Mas ai é diferente.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Se fosse numa reunião só e continuada, sena
mais interessante. Vários Constituintes não com
pareceram.

O SR. CONSTITUINTE (Intervenção fora do mí
crofone.) - Vamos destinar um espaço para ouvir
também essas entidades. '

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES 
Concretamente, no meu ponto de vista, e acho,
do ponto de vista da Constituinte Irma Passoni,
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entendo que as três entidades poderiam ser ouvi
das de uma só vez.

o SR. CONSmUlNTE CARDOSO ALVES 
Todas as entidades que forem sugeridas aqui,
por colegas, eu apenas acho que devemos ouvir
uma de cada vez, para que se tenha tempo de
exaurir o tema tratado por ela.

O SR. CONSmUINTE ALDO ARANTES- Eu
gostaria de deixar a decisão aqui de que estas
três entidades serão ouvidas e o Relator trate de
ver qual o horário.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - A
idéia era a de apelarmos à Presidência para que
ela convoque as sessões extraordinaria noturnas,
porque o horário diurno está todo tomado.

O SR. CONSmUINTE ALDO ARANTES- Eu
estou à disposição da Comissão.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Por
que aqui tem uma questão política, porque se
tivesse que excluir alguém aqui...

O SR. CONSmUlNTE CARDOSO ALVES 
Não vai excluir ninguém.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) 
não, mas isso que eu gostaria de estabelecer.
Então, não fica aprovado da forma que está

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Está aprovado, com a ressalva de que conse
guiremos um espaço para ouvir esta e outras,
temos também telegramas ai solicitando o com
parecimento, nós combinamos com o Relator,
vamos achar um dia para uma sessão extraor
dinária para ouvir todas essas. Não deixaremos
de ouvir. Esse é o nosso dever.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - É
o IPASE, CPT e a FETAEG.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Eu quero dar o telefone dos funcionários para
os que quiserem comunicar a viagem ao Rio
Grande do Sul e ao Mato Grosso do Sul. Funcio
nário Mauro, o ramal dele é 3509 e o da residência
242-5808; o nosso Relator, Constituinte Oswaldo
Lima Filho, fone 223-0098 e o da residência
242-2762.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ro
berto Cardoso Alves.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES
Tenho a impressão, Sr. Presidente, que, como
irão poucas pessoas em razão das dificuldades
naturais a essas viagens programadas, V. Ex" po
deria deixar estabelecido um princípio, segundo
o qual os visitantes nomeariam sempre um relator
para que ele aqui descrevesse sucintamente o
que foi visto e que documentasse com os dados
possíveis com fotografias a serem distribuídas a
esta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Perfeito. O nobre relator tomará as providên
cias.

O SR. RELATOR(Osvaldo Lima Filho) -Apro
veito a sugestão do nobre Deputado Cardoso Al
ves, para pleitear do Dr. Rubens, Presidente.do
INCRA, se saber de S. S" se o INCRA teria um
fotógrafo que pudesse.

O SR. RUBENS INGELFRITZDASILVA - Nós
providenciamos.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Vicen
te Bogo.

O SR. CONSmUINTE VICENTE BOGO - Eu
queria, Sr. Presidente, como Constituinte do Rio
Grande do Sul, e o Deputado IvoMainardi, Consti
tuinte, de estender o convite, em nosso nome,
aos Constituintes da Comissão, para que acompa
nhassem essa visita nossa, que é de muita impor
tância, uma vez que o acampamento da Fazenda
Anone é o maior acampamento que já ocorreu
no País, que eu tenha conhecimento, reunindo
mais de oito mil pessoas trabalhadoras atualmen
te com 1.300 famílias acampadas lá. Acho que
é uma experiência muito oportuna.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Eu tenho uma sugestão de uma visita, ao lado
do Acampamento Ronda Alta,visita a Nova Ronda
Alta. É próximo e acho que deve ser visitado.

E V. Ex", mesmo não sendo da Comissão, eu
acho que a Comissão teria o prazer de receber
a companhia dos nobres colegas.

O SR. CONSTITUINTE viCENTE BOGO - Eu
só queria pedir, Sr. Presidente, a possibilidade de
que pessoas fora da Comissão pudessem nos
acompanhar, como um representante do INCRA,
por exemplo, como guia, ou alguém que pudesse
dar o testemunho local.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Dependendo do avião, o nobre Relator está
autorizado, e ele decidirá naturalmente, a aceitar
a companhia, especialmente do INCRA, e se fosse
possível do Presidente.

Bem, estamos terminando, estamos no fim, já
atrasados, eu quero agradecer ao nobre Presi
dente Dr. Rubens, a belíssima conferência, belís
sima contribuição que trouxe a nossa Comissão.
Naturalmente, há opiniões divergentes, mas foi
realmente uma palestra que nos deixa a pensar
e faz com que nós nos esforcemos para traçar
uma diretriz, chegarmos a um acordo e sair desta
Comissão um projeto, contribuindo assim para
a nova Constituição brasileira.

Muito grato a S. S" o Dr. Rubens da Silva, e,
toda vez que necessitarmos, iremos socorrer-nos
da capacidade do nobre Conferencista.

Muito obrigado a todos e está encerrada a reu
nião, lembrando que amanhã, às 14 horas, tere
mos uma reunião.
(Levanta-se a reuniãoàs 19 horas e 20 minutos.)

ATA DA 7" REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do
ano de mil novecentos e oitenta e sete, às quatorze
horas e dezesseis minutos, em sala do Anexo 11
do Senado Federal, reuniu-se extraordinariamen
te a Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária
e da Reforma Agrária, sob a Presidência do Se
gundo-Vice-Presidente, Constituinte Fernando
Santana e com a presença dos seguintes Senho
res Constituintes: Mauro Borges, Virgílio Galassi,
IvoMainardi, Jonas Pinheiro, Vicente Bogo, Osval
do Lima Filho, Alysson Paulinelli, Cardoso Alves,
Assis Canuto, Percival Muniz, Raquel Capiberibe,
Rosa Prata, Fausto Fernandes, Ruy Nedel e Ubira
tan Spinelli. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou iniciados os trabalhos
e passou-se à leitura da Ata da reunião anterior,

que foi aprovada por unanimidade. A seguir, deu
se início ao Expediente com o Presidente convi
dando o expositor, Dr. Ormuz Freitas Rivaldo, Pre
sidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agro
pecuária - EMBRAPA -, para dar mícío à sua
palestra. Usado o tempo regimental e não termi
nando o conferencista sua exposição, o Senhor
Presidente solicitou aos presentes fosse dado
mais dez minutos ao orador, no que foi atendido.
Encerrada a exposição do orador, passou-se ime
diatamente aos debates. Interpelaram o expoente
os seguintes Constituintes: VirgílioGalassi, Fausto
Fernandes, Oswaldo Lima Filho, Jonas Pinheiro,
Assis Canuto e Ruy Nedel. O Presidente inter
rompe os trabalhos às quinze horas e quarenta
e seis minutos para comunicar compromisso ina
diável e passa a Presidência ao Relator, Constí
tuinte Osvaldo Lima Filho, que a assume e dá
continuidade aos debates. Prosseguem os Consti
tuintes a interpelarem o expositor: Ivo Mainardi.
Mauro Borges, Alysson Paulinelli, Vicente Bogo,
VirgílioGalassi e Ubiratan Spinelli. O orador reto
ma a palavra e responde aos interpelantes, encer
rando suas palavras. O Presidente tece conside
rações sobre os debates, enaltece e agradece a
presença do convidado. O inteiro teor dos traba
lhos da reunião será publicado, após tradução
das notas taquigráficas e o competente registro
datilográfico, no Diário da Assembléia Nacio
nal Constituinte . Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente deu por encerrados os traba
lhos às 17:18 horas. E, para constar, eu, Mauro
Lopes de Sá, Secretário, lavrei a presente Ata que,
depois de lida e aprovada. será assinada pelo Pre
sidente. - Constituinte Oswaldo Lima Filho,
pelo Presidente.

ANEXOÀATA DASÉTIMA REUNIÃO(EX
TRAORDINÁRIA) DA SUBCOMISSÃO DA
POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA
REFORMA AGRÁRIA, REALIZADA EM24 de
ABRIL DE 1987,ÀS J4:16HORAS. ÍNTEGRA
DOAPANHAMENTO TAQ(JIGRÁFICO, COM
PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZA·
DAPELOSENHORPRESIDENTEDA SUB·
COMISSÃO: CONSTITUINTE OSWALDOLI·
M4FlLHO.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Santana) - Ha
vendo número regimental, declaro aberta a reu
nião.

A presente reunião foi convocada especialmen
te para ouvirmos o Presidente da EMBRAPA, Dr.
Ormuz Freitas Rivaldo, sobre questões pertinentes
à reforma agrária.

Solicito ao Sr. Secretário Mauro Lopes que faça
a leitura da ata da reunião anterior.

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

O SR. PRESIDENTE (Fernando Santana) 
Concedo a palavra ao Dr. Ormuz Freitas Rivaldo,
Presidente da EMBRAPA.

O SR. ORMUZFREITAS RNALDO -Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes e demais presentes nesta
Subcomissão, é uma satisfação muito grande es
tar aqui para dizer algumas palavras sobre a Em
presa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias 
EMBRAPA. Entendo que o momento é de suma
importância, porque estou diante de Parlamen
tares que têm uma responsabilidade muito gran-
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de para com o povo que representam, e que irão
dar seus esforços para espelhar a vontade popular
na nova Carta para o nosso País. Pensamos que
essa Carta dará mais condições de igualdade, em
todos 05 sentidos, ao povo brasileiro.

Como Presidente da EMBRAPA, tenho a honra
de falar aos Srs. Constituintes sobre esta Institui
ção que, mfeliz ou inexplicavelmente, é pouco co
nhecida no Brasil, talvezaté por muitos Parlamen
tares e também pela população brasileira, talvez
um pouco por nossa culpa. E uma Empresa que
possui urna credibilidade não só nacional como
também internacional. É muito gratificante para
nós, brasileiros, quando saímos do Brasil, ouvir
palavras elogiosas à EMBRAPA.

Vou citar para 05 Srs. Constituintes alguns
exemplos do que ouvi quando participei de en
contros internacionais. No ano passado, no Cen
tro Internacional de Agricultura Tropical em Cáli,
na Colômbia, estava lá reunido com todos 05 pre
sidentes de instituições de pesquisas da América
Latina e Caribe. Posteriormente, fuiao Méxicovisi
tar o CIJ''IlT - Centro Internacional de Milho e
Trigo. Este ano estive em Roma como represen
tante do Brasil, para falar sobre a pesquisa brasi
leira do Trigo. No início deste mês, estive nos
Estados Unidos para verificar o andamento dos
convênios celebrados com aquele país e, tam
bém, cientificar-me dos estudos de pós-gradua
ção que] 02 funcionários da EMBRAPA estão cur
sando em 24 universidades americanas. Em to
dos esses contatos que mantive com entidades
internacionais, ouvi, com muito orgulho, elogios
à EMBRAPA, que é considerada hoje uma institui
ção modelo da América Latina, e que mantém
convênios com mais de 40 instituições interna
cionais. Já estamos fazendo também - só para
dar uma idéia inicialda EMBRAPA, porque depois
abordarei estes assuntos com mais detalhes 
já estamos celebrando convênios com mais de
40 instituições mtemacionais para troca de mate
rial, capacitação, cooperação. Hoje, a EMBRAPA
está sendo considerada como uma das empresas
do mesmo nível,dos países adiantados. Ouvi com
muita satisfação, as palavras do Prêmio Nobel
da Paz de ]970 (na época da revolução verde),
Norman E. Borlaug, quando esteve, ano passado,
no Brasil com uma comitiva do Banco Mundial,
para instruir o processo de um empréstimo. Disse
S. S' entre outras coisas, "nos quarenta e dois
anos de pesquisas, não havia encontrado uma
empresa tão bem organizada e constituída no sen
tido de resolver 05 problemas de pesquisas num
país". No que diz respeito às pesquisas de produ
tos e recursos tropicais, o Brasil está na frente
de muitos países. No decorrer deste pronuncia
mento, citarei é)lgunsexemplos que, acredito, que
muito dos Senhores não sabem.

Como é a Empresa EMBRAPA? Como está
constituída? Qual é o modelo da EMBRAPA?

A EMBRAPA foi criada, como V. Ex' devem
saber, pela Lei n' 5.85], de 7 de dezembro de
1973, e foi instalada em 26 de abril. Portanto,
depois de amanhã estará completando seus 14
anos. Nestes ]4 anos a EMBRAPAjádisse a que
veio. Costumo também dizer que uma instituição
como a EMBRAPA (instituição de pesquisa no
setor agropecuário) não é só necessária a uma
sociedade de qualquer país, é imprescindível. V.
Ex'terão, no finaldesta minha primeira exposição,
alguns exemplos.

Como dizia, tenho quase certeza de que são
exemplos que muita gente não conhece em ter
mos de produtos, em termos de resultados de
pesquisas,

A EMBRAPA tem hoje, pelo menos, uma unida
de descentralizada em cada Estado do Território
brasileiro, possuindo cerca de 1.700 pesquisa
dores. Talvez seja uma das empresas de pesquisa
maiores do Mundo, perdendo apenas para 05 Es
tados Unidos, França e lndia, no que conceme
ao número de pesquisadores Dos nossos 1.700
pesquisadores, em números redondos, temos
400 doutores PhDs e 700 com mestrados. Acapa
citação profissional desse pessoal foi feita em
muitos países, a saber: Estados Unidos, países
da Europa, da Oceania, Austrália, Nova Zelândia
e Brasil, evidentemente. O nosso País, hoje, já
possui também, como os V.Ex'" sabem, cursos
de pós-graduação a nível de doutorado. Inclusive,
este ano, já que estou falando de pessoal, só envia
remos pessoal para o exterior a fim de realizar
cursos de pós-graduação a nível de PhD. Todo
o mestrado será realizado no Brasil, porque é um
investimento caro.

A Empresa mvestiu muito no setor de capaci
tação de pessoal, porque teve sempre uma preo
cupação: possuir pesquisadores altamente capa
zes, o que felizmente, conseguimos.

Nessa visita que fizemos aos Estados Unidos,
principalmente às suas universidades onde temos
pessoal em nível de pós-graduação, ouvimos elo
gios, que 05 melhores são 05 brasileiros. Isto nos
entusiasma muito. O pessoal que sai do Brasil
é para estudar, apresentam excelentes trabalhos,
excelentes teses, e estas não são realizadas no
sentido não só de uma capacitação pura e simples
como são realizadas normalmente dentro de pro
blemas brasileiros, em termos de pesquisas.

Esta capacitação em que a EMBRAPA investiu,
como disse, de forma firme, é um trabalho que
não parará nunca, por que precisamos da renova
ção de pessoal. Todos sabemos que chega uma
época em que o pesquisador tem que ser aposen
tado. Assim, se não tivermos um sistema contínuo
de capacitação de pessoal, chegará uma época
em que todos estarão aposentados, e teremos
de fechar a instituição.

O que realizou a EMBRAPA? O que poderá
realizar a EMBRAPA?

Isto que vou dizer agora está dentro das reco
mendações e sugestões que V. Ex'" receberam,
e que depois vou falar. Mais importante, talvez,
do que o passado e presente da EMBRAPA é
o futuro da pesquisa no País, porque esta é uma
responsabilidade nossa, como homens conscien
tes das necessidades do País. Temos de buscar,
por todos 05 meios, a nossa independência em
tecnologia O Brasil, hoje, talvezgaste, em termos
de uma estimativa, cerca de 500 milhões de dóla
res em importação de tecnologias nas mais varia
das atividades, seja na importação de equipamen
tos, seja na compra de sementes. Hoje,gastamos
com a Importação de matrizes - apenas alguns
exemplos, esta é uma estimativa difícil, e ofereço
estes números como uma referência - V- Ex"
sabem muito bem que o Brasil hoje é o segundo
exportador mundial de aves, pois todas as matri
zes vêm do exterior, não estou dizendo novidade
aqui, e se gastam milhões de dólares nessa impor
tação. Gastam-se, ainda, dez milhões de dólares
em importação de sementes de hortaliças. Este

valor não é o importante. O importante é que
dependemos, e esta dependência é que nos as
susta. Por isso, acredito que o mais importante
é o fortalecimento da pesquisa, com o propósito
de que seja entendida pela SOCiedade brasileira,
pelos nossos políticos, pelos nossos governantes,
porque amanhã as gerações que nos sucederão
nos Irão cobrar isso. Temos de possuir uma insti
tuição de pesquisa forte, que realmente resolva
ecnicos na agropecuária brasileira. Então, esta
é uma preocupação.

Sobre o que dizia no início, de a EMBRAPA
ser pouco conhecida, temos de criar mecanismos
para que esta se tome conhecida em termos de
trabalho, do que realmente ela realiza.Precisamos
do apoio da sociedade brasileira, precisamos do
apoio dos nossos políticos, a fim de que consiga
mos preservá-la, com o objetivo de carrearmos
mais recursos. A pesquisa é uma atividde cara,
que não termina nunca, há sempre alguma coisa
a mais para ser pesquisada. Quando se fala em
assuntos da área biológica, dificilmente teremos
verdades definitivas. Então, a pesquisa não deve
parar. Esta é a nossa responsabilidade.

Quando se fala, por exemplo, que o Brasil 
muitas pessoas dizem, já ouvi isto de pessoas
influentes - não deveria produzir trigo, porque
pode comprá-lo muito bem pela metade do pre
ço, ou menos, de outros países produtores, tais
como os Estados Unidos e a Argentma, pergunto:
seria muito cômodo para nós comprarmos esse
trigo barato. E daqui a vinte, trinta, cinquenta anos
ou mais, passaremos, mas o País continuará. Não
teríamos conhecimento nenhum nem estrutura
de produção.

Já que estou falando de trigo, vou dar uma
exemplo que talvez muitos dos senhores não sai
bam.

Quando estive em Roma, representando o Bra
sil num congresso, para falar da tecnologia brasi
leira em trigo, pronunciei algumas palavras que
preocuparam os que estavam lá. Havia mais de
40 países representados lá. Da América Latina
somente treze instituições foram convidadas. Mé
xico, Argentina e Brasil são considerados os paí
ses mais avançados em tecnologia. Pois bem,
sabem V.Ex'" o que ocorreu? Estava o Presidente
-do Instituto Nacional de Tecnologia e Agrope
cuária da Argentina, Engenheiro Carlos Lopez,
ao meu lado. Depois que terminei de falar, disse
8. 5'; "Presidente Orrnuz, convoque-nos para uma
reunião no Brasil, porque precisamos conversar
com os pesquisadores brasileiros sobre tecno
logia do trigo".

.' Imaginem V. Ex", um país como a Argentina,
que ainda quando crianças sabíamos que expor
tava trigo para o Brasil, é um país tradicional,
vir para uma instituição brasileira, como a EM
BRAPA, pedir para dialogar conosco a respeito
da pesquisa do trigo. Por quê? Porque o Brasil
dispõe de mais tecnologia para a produção do
trigo do que a Argentina. Esta, para muitos dos
senhores, talvez seja uma novidade. A Argentina
produz cerca de mil a mil e duzentos quilos por
hectare, enquanto o Brasil possui lavouras produ
zindo cerca de 3 a 4 mil hectares. Aqui,no cerrado,
já temos lavouras ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Santana) 
Lavouras que produzem ] mil e 400 quilos. V.
S' falou em cerca de 3 a 4 mil hectares.
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oSR.ORMUZ FREITAS RNALDO- Produzem
cerca de 3 a 4 toneladas por hectare. O Brasil,
produz nas lavouras, desde que se adotem todas
as tecnologias, de 3 a 4 toneladas em lavouras
normais. A Argentina produz de mil a mil e duzen
tas toneladas. Por quê? Porque a Argentina não
usa tecnologia. O solo lá é muito bom; é aquele
solo que saiu do Brasil durante anos e que deixou
os nossos morros sem a terra praticamente, e
que foi formar aquele solo de aluvião riquíssimo.
Então, usa-se uma média de dois quilos de fertili
zantes para a lavoura do trigo naquele país, dis
pensando-se os corretivos. Com isso, eles discui
daram um pouco a tecnologia, enquanto no cerra
do estamos produzindo 6 toneladas por hectare;
7 toneladas de trigo irrigado. O cerrado, que di
ziam que não produzia nada, que era uma terra
estéril, que daria apenas para criar alguns bois
rústicos, pois esse cerrado, que depois vamos
dar alguns exemplos, também já estã sendo des
bravado pelos nossos pesquisadores.

A EMBRAPA, hoje, é altamente conceituada,
servindo de modelo para muitos países que nos
procuram. No final de 1985, esta empresa parti
cipou de uma licitação para prestar assistência
agropecuária ao govemo de El Salvador, no sen
tido de formar uma estrutura agrícola, e concor
reram os Estados Unidos, Inglaterra, França e Bra
sil. O vencedor foi o nosso País. Já estamos pres
tando assistência àquele país, através de nossos
técnicos. A Nicarágua está plantando nossa soja.

Quanto às realizações da EMBRAPA, entendo
que uma empresa que hoje dispõe de uma estru
tura dessas, evidentemente, após 14 anos, deve
ter muitas realizações.

A EMBRAPA foi criada com quatro objetivos
principais:

1) desenvolver pesquisas em produtos consi
derados importantes, economicamente ao Brasil
e explorar áreas ainda não agricultáveis, tais como
a região do semi-árido, a Região Norte (úmida)
e os cerrados, que, como V. Ex" devem saber,
ocupam praticamente um quarto do Território
Nacional.

2) Incentivo à criação de empresas estaduais,
com o objetivo de atender às condições de cada
região.

Hoje, temos no Brasil 14 empresas de pesqui
sas de que a EMBRAPA participa, algumas até
com capital, pesquisdores, equipamentos. Enfim,
essas empresas fazem parte do sistema coope
rativo.

3) integrar-se às universidades e à iniciativa
privada para somar recursos no sentido de ganhar
tempo, utilizando-os de forma racional, que são,
geralmente, pequenos para essa atividade.

4) cooperação internacional, isto é, celebração
de convênios com entidades nos campos da as
sistência e capacitação de pessoal e troca de ma
terial genético.

Atualmente o Brasil mantém intercâmbio com
todos os países do Mundo, no que concerne ao
material genético, ficando apenas fora desse rol
Cuba, porque haviamos rompido relações com
esse país desde 1963. Entretanto, após o reata
mento das relações diplomáticas com Havana,
após 15 ou 20 dias, recebemos uma Comissão
de Agricultura, liderada pelo Sr. Ministro da Agri
cultura daquela nação, acompanhado de seus as
sessores, solicltando socorro à EMBRAPA Vêem

V.Ex", realmente a EMBRAPA é bem conceituada
no exterior. Ainda sobre o modelo da EMBRAPA,
em cada Estado, pelo menos, uma unidade de
pesquisas. As unidades, que chamamos de des
centralizadas, são os Centros Nacionais de Pes
quisas, com dois tipos: Centros Nacionais de Re
sursos, como o Trópico Semi-Árido, o Trópico
Umido e os Cerrados. Ternos os Centros Nacio
nais de Produtos. Assim, cito o exemplo do Centro
Nacional do Trigo, o Centro Nacional de Pesqui
sas da Soja, o Centro Nacional de Fruticultura
de Clima Temperado, o Centro Nacional de Capri
nocultura. Aliás, o Brasil parece que é o único
País que dispõe de um Centro Nacional para estu
dar os caprinos. Este ano fizemos um congresso,
de cunho internacional, no Brasil, do qual partici
param mais de 60 países, sendo considerados
um dos melhores. Esse Centro está localizado
na Cidade de Sobral, no Estado do Ceará.

São dois tipos de Centros Nacionais: Produtos
e Recursos. Esses Centros, pela característica que
têm de nacionais de pesquisa, coordenam a pes
quisa em todo o País. Por exemplo, o Centro Na
cional de Pesquisa da Soja, em Londrina, no Para
ná, tem atuação até em Macapá, no Amapá. Atua
também no Amazonas, porque pesquisa agrícola
é diferente de outras pesquisas. Temos que pes
quisar o local pelas diferenças de solo, de clima,
do meio ambiente. A pesquisa feita nos cerrados
pode dar resultados ou não, por exemplo, em
Santa Catarina. Então, temos que fazer as pesqui
sas nos locais, porque o País é muito grande,
é um continente. Desta forma, temos de possuir
unidades espalhadas por todo o Território Na
cional.

No que se refere aos Centros de pesquisas des
centralizadas, há as unidades de pesquisa de ám
bito dos Estados. Onde não haja empresa, a EM
BRAPA tem sua representação. Ou a umdade de
pesquisa de âmbito estadual, ou a unidade de
pesquisas âmbito territorial, que abrangem os
Territórios de Roraima e Amapá, denominadas
UEPATs,e, nos Estados, UEPAEs- Unidade de
Execução de Pesquisas de Âmbito Estadual. Te
mos, ainda, os serviços especiais. Somando tudo
isto, temos hoje, 42 unidades de pesquisas, abran
gendo os mais diferentes produtos Como funcio
nam esses Centros? Normalmente os Centros
têm um ou mais produtos. Há Centros que dis
põem somente de um produto. O Centro da Soja
pesquisa também outros produtos O Centro Na
cional de Pesquisa da Uva e do Vinho pesquisa
só a área vitivinícola. Há Centros que pesquisam
vários produtos, talcomo o Centro de Fruticultura
de Clima Temperado, em Pelotas, voltado para
a pesquisa do pêssego, maçã, pera, morango,
várias culturas de hortaliças, o qual dispõe de
uma equipe de pesquisadores.

Com respeito às realizações da EMBRAPA, mis
ter se faz salientar que, com relação à cultura
do trigo, este ano obtivemos uma das maíores
safras de toda a Históriado Brasil,correspondente
a cinco e meio milhões de toneladas. Não atingi
mos a auto-suficiência, porque aumentou 25%
o consumo, e 70% das variedades são criações
daEMBRAPA

Então, àquelas pessoas imediatistas que dizem:
"Não vamos pesquisar trigo", gostaria de enfatizar
este aspecto do trigo, apenas para dar um exem
plo bem marcante do que pode resultar de uma
pesquisa bem orientada. Os colegas especialistas

na área - não somos, nossa especialização é
outra, muita gente não sabe que somos pesquisa
dores da EMBRAPA, compleitei 11 anos de EM
BRAPA no dia 2 do mês de abril, sou pesquisador
da área da uva e do vinho, de trigo entendo muito
pouco - os colegas especialistas na área são
unânimes em afirmar que o Brasil, dentro de qua
tro ou cinco anos, não só será auto-suficiente
em trigo como também poderá competir no mer
cado internacional. O nosso trigo realmente é caro
hoje.

O SR. CONSmUlNTE VlRGÍUO GALASSI 
O senhor me permite um aparte?

O SR. ORMCIZ FREITASRIVALDO - Pois não.

O SR. CONSmUINTE VlRGÍUO GALASSI 
Só para lembrar a V. S· que o trigo vai ser a
grande a1trnativado período frio, de menor lumi
nosidade, de toda área irrigada por aspersão no
Brasil Central. A perspectiva de futuro do trigo
é grandiosa.

O SR. ORMCIZ FREITAS RNALDO- Não sei
se V. Ex" estava aqui quando falei das condições
do cerrado, que já estamos com uma produti
vidade de seis a sete toneladas.

Muita gente que não conhece, o público em
geral, diz:mas para que pesquisar? Para que criar
novas variedades de trigo?

Já que estou dando este exemplo do trigo, que
me parece muito importante, os países todos pen
savam que o Brasil jamais teria condições de pro
duzir trigo. O trigo é uma cultura que, apesar
de ser autofecundável, degenera a semente com
o tempo porque tem variação genética. Sei que
há técnicos aqui, como o Constituinte Alysson
Paulinelli, que conhece bem o assunto e foi um
dos que participou muito da EMBRAPA

O SR. CONSTITUINTE ALYSSONPAUUNELU
- Dr. Ormuz Freitas Rivaldo, já que fui citado,
queria colaborar com o senhor.

Há oito meses fui convidado a lançar, no Alto
Paranaíba, em Minas Gerais, uma nova variedade
de trigo desenvolvida pelos técnicos da EMBRA
PA, da EPAMIG e das empresas que compõem
aquele projeto de assentamento, cuja média, nos
três últimos anos, foi de 6.300 quilos por hectare.
E me homenagearam, garantindo que posso vol
tar lá dentro de três anos, que eles me garantem
que estarão com mais de sete mil quilos de trigo
por hectare nesta região, o que coloca o Brasil,
naturalmente, como um dos países de maior pro
dutividade de trigo em áreas específicas.

O SR. ORMUZ FREITAS RIVALDO - Muito
obrigado, Sr. Constituinte.

Vejam V.Ex'" que aquele pensamento imedia
tista, que sei V. Ex" não têm, pode prejudicar
muito o Brasil no futuro. Se tivéssemos acreditado
naquelas pessoas que diziam: "Não, trigo nunca
vai-se produzir no Brasil", não teríamos hoje uma
estrutura capaz de chamar a atenção até dos nos
sos vizinhos tradicionais produtores, como a Ar
gentina, à que me referi.

Essa tecnologia do trigo não é só a semente;
é a época de plantio, é a correção do solo, é
a fertilização.E uma conjugação de técnicas. Está
provado que aqueles que seguem todas as reco
mendações da EMBRAPA conseguem lavouras
de 4, 5 mil quilos, mas aqueles que dizem que
Mo vão utilizarcolhem 1.500, 2.000 quilos.
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Esta é uma responsabilidade da EMBRAPA:
produzir essa tecnologia, para que o Brasrl produ
za os seus alimentos, qualquer que seja ele.

Somos um país que temos todos os tipos de
clima. Produzimos de tudo. Lá no Nordeste, que
depois, mais adiante, vou falar, e que V. Ex" co
nhecem, no Nordeste há um potencial enorme
que está ainda inexplorado. A EMBRAPA, então,
tem esta função, tem esta responsabilidade: gerar
as tecnologias para aumentar a produção e a pro
dutividade.

No caso do trigo, a que me referi, só seremos
competitivos - e o Constituinte Alysson Paulinelli
colocou muito bem - quando tivermos uma pro
dutividade muito maior, porque, no momento em
que verticalizarmos a nossa agricultura, isto é, au
mentarmos a produtividade da nossa agricultura,
é a melhor maneira de baixar os custos de pro
dução.

Quem produz duas toneladas, e outro agricultor
que produza quatro toneladas, teoricamente ele
estaria dividindo por dois o preço, que seria de
50%. Não é bem assim, porque temos que usar
insumos. Também a EMBRAPA pesquisa a parte
de insumos, porque a nossa agricultura ainda é
dependente de insumos, de maquinarias. Tam
bém temos que pesquisar alternativas para o Bra
sil neste sentido.

Além desta administração direta, voltando, en
tão, às nossas unidades descentralizadas dos Cen
tros Nacionais de Recursos e de Produtos e Unida
des de Execução de Pesquisas de Âmbito estadual
e territorial, também coordenamos - temos o
nosso Sistema Cooperativo de Pesquisa Agricola
- a pesquisa com outras instituições, como as
empresas estaduais, a que também já me referi,
e uma administrção indireta, o Sistema Estadual
de Pesquisa, algumas universidades, e também
instituições privadas, como cooperativas. Repas
samos recursos e são desenvolvidas pesquisa-,
Só a orientação é da EMBRAPA.

Dito isto, sei que vão surgir muitas perguntas.
Vou aqui referir-me a alguns exemplos do que
a EMBRJI.PA já fez nestes 14 anos e quais as
nossas prioridades.

Hoje ternos prioridades. Logicamente temos de
ter prioridades, porque sempre se fala em limita
ção de recursos. Vamos ver aquilo que realmente
é mais urgente. Aparentemente tudo é urgente,
mas há determinadas atividades que são mais
urgentes, e estamos dando prioridade à Biotecno
logia. Todo mundo anda pronunciamento esta
palavra por ai. Tivemos este ano a visita honrosa
do Presidente Sarney lá ao nosso Centro de Recur
sos Genéticos - CENAGEN. Aproveito, inclusive,
para convidar, V. Ex's a visitar esse Centro, que
atende, em termos de recursos genéticos, a todos
os Centros do Brasil e a muitos países, porque
há país que estã levando material nosso há muito
tempo, aproveitando tecnologia nossa. Esse Cen
tro já foi visitado pelo Senhor Presidente Sarney
e por vários ministros. Será um prazer receber
V. Ex's e mostrá-lo, porque falar é uma coisa,
mostrar é outra.

Este Centro, hoje é CENAGEN e Biotecnologia
Por que Bíotecnoloqra? É uma palavra, como dis
se, que anda aí, mas muita gente não sabe bem
o que é Biotecnologia. Etimologicamente, sabe
mos: "bío" é vida, tecnologia, técnica Então, téc
nica da vida. Dentro da Biotecnologia existe a
engenharia genética, existe a cultura de tecidos,

existe a eletroforese. E assim são vários às traba
lhos em Biotecnologia.

E por que damos preferência à tecnologia?
Dentro da tecnologia é que existe o que chama
mos caixa-preta da pesquisa. Ninguém abre isso.
Está o exemplo dos avós - avós são as matrizes
de aves, para quem não sabe - que temos que
importar e gastamos milhares e milhares de dóla
res importando.

Que importãncia tem? Talvez agora não seja
muito sigruficativa, mas no futuro será de muita
Importância.

A Biotecnologia vai possibilitar técrucas que te
mos que descobrir por nós mesmos. Os japone
ses não abrem mão dos seus conhecimentos em
tecnologia de ponta. Daqui para frente, vamos
ter dois tipos de países: aqueles que dormnam
a tecnologia de ponta e os que não a dominam.
Queremos que o Brasil domine, e já temos exem
plos muito marcantes desta área. Neste mês nas
ceram os primeiros bezerros idênticos, num traba
lho de engenharia genética que se chama micro
manipulação de embriões. Dois bezerros idênti
cos. Por quê? Porque simplesmente já domina
mos a técnica, somos o único País que domina
esta técnica na América Latina. Pega-se o embrião
em determinada fase e se corta em dois. Esses
dois podem ser divididos em quatro; de quatro
em oito. Podemos ter cem animeis exatamente
iguais. Um exemplo prático: se tivermos uma vaca
leiteira que produza trinta litros, tiramos os em
briões dessa vaca - não é uma simples insemi
nação, é muito mais do que isto - e criamos
quinhentas vacas com um potencial, lógico teori
camente, que possam produzir trinta litros tam
bém. Só para dar uma idéia a V Ex'S da impor
t " " i ~ de um trabalho como este. Lá estão, para

verem, se quiserem, os dois bezerrinhos
.asceram exatamente iguais dia 22

é uma tecnologia nossa. A EMBRAPA está
av.....;,.ando neste sentido.

A cultura de tecidos: hoje temos material Isento
de viroses. Cito casos da videira. Temos castas
as mais nobres adaptadas ao Brasil. Lá está o
centro, e posso falar com muita segurança sobre
o Centro de Uva e Vinho, porque dele sou oriundo,
e esta é a minha especialização. Mas eu não vou
cansá-los, porque levaria toda a tarde falando so
bre este assunto. Só vou citar um exemplo, tam
bém, de Biotecnologia, na uva.

Hoje temos parreiras isentas de viroses, através
de trabalhos com Biotecnologia e termoterapia
conjugados, que nos deram material isento de
viroses, que já estão sendo solicitados por empre
sas particulares. Os nossos vinhos melhoraram
muito. Temos muita coisa por fazer e esse mate
rial está lá. Inclusive, no final do ano, adquirimos
uma área de terra especialmente para iniciar a
multiplIcação desse material, para levá-lo ao vitivi
nicultor de todos os vinhedos do Brasil. Os 95%
das castas mais nobres, que produzem os melho
res VInhos, são contaminados por virus que dimi
nuem a qualidade da uva, conseqüentemente a
qualidade do vinho. Diminuem a produtividade
e matam a planta. Temos esse material para ceder
ao produtor, e vamos multiplicá-lo. Lá mesmo
neste Centro, para citar outro exemplo: selecio
namos um fermento, um sacaromisses, que é
um fermento. O vinho é produzido por uma célula
de fungo que se chama sacarormsse. Hoje há
o EMBRAPA 20-B. É a primeira levedura nacional.

O Brasil depende de leveduras. Importamos e gas
tamos divisas. Pois, agora, já temos três leveduras
selecionadas de rmlhares de leveduras nos vinhe
dos. Já temos esse material também, e já estão
sendo vinificados os vinhos brasileiros com leve
duras nacionais, selecionadas na EMBRAPA, tra
balho que levou seis anos. Aquele dos virus, leva
mos de oito a 10 anos para conseguir. É pesquisa
a longo prazo. Por isso que às vezes as pessoas
não se preocupam muito, porque é o imediatismo
que tem mais interesse.

Apenas para deixar de falar um pouco em Bío
tecnologia na sua síntese, porque é assunto muito
vasto: é a maneira CIentífica de criar plantas ou
animais adaptados às condições adversas e com
resístêncra e produtividade suficientes para tomar
um empreendimento produtivo. Exemplo: temos
uma região muito salina no Nordeste, vamos criar
uma planta que resista mais ao teor de salmídade:
temos uma região muito seca, vamos criar uma
planta que resista mais às condições de secura;
temos uma região muito úmida, uma região mui
to quente, uma região muito ensolarada, enfim,
criamos plantas que se adaptem melhor e, em
se adaptando melhor, também são mais resis
tentes às adversidades, como pragas e doenças.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Santana) 
Permita-me.

Consulto o Plenário se. esta expostção, que está
sendo tão atraente, deve continuar Ilimitada ou
se devemos estabelecer um termo ou um prazo,
já que o nobre expositor teve duas vezes aquele
tempo normal do nosso Regimento. Não é nada
de mais, porque é uma reunião que está tranqüila,
a exposição é muito boa, o assunto é da maior
relevância para todos. Assim, consulto o Plenário
quanto tempo devemos dar mais ao expositor.
(pausa.) Se não há quem conteste, daremos mais
10 minutos ao expositor. Então a exposição do
Dr. Ormuz Rivaldo terminará às 15:1Ohoras, isto
é, S S' chegará a 50 minutos

O SR. ORMUZ FREITAS RNALDO - Vou ser
mais sucinto.

Continuo com estes exemplos, que julgo im
portantes: a EMBRAPA, Inclusive, foi acusada 
não interessa por quem - de ser uma Empresa
que trabalhava para multinacionais. Pergunto a
V.Ex' "ma Empresa que tem todo um programa
de controle biológico, que maugurou uma fábrica
para controle da lagarta da soja com bacolovírus,
fábrica de bacolovirus, para diminuir a utilização
de agrotóxicos, de venenos, que muitas pessoas
ainda insistem em chamar de defensivos; uma
empresa que busca uma agricutura alternativa
para o pequeno produtor, para que este use os
seus recursos de matéria orgânica, que ele siste
matize o seu solo, que ele consiga fazer um con
trole biológico e, com ISSO, fique, realmente, ex
plorando uma terra de forma praticamente indefi
nida, estável; uma Empresa que está desenvol
vendo trabalhos para diminuir a utilização de ferti
lizantes químicos através de biologia do solo, com
bactérias edificadoras não só nas leguminosas,
porque o Brasil hoje não usa fertIlizantes hidroge
nados para soja, o que daria mais de 500 rmlhões
de dólares só em adubos hidrogenados - nos
Estados Unidos ainda se usa um pouco, não usa
mos mais, porque conseguimos raças altamente
efícrente, uma Empresa que está fazendo todo
esse trabalho, inclusive um trabalho inédito, para
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citar apenas um - porque temos vários exemplos
aqui - de bactérias edificadoras para gramineas,
onde o trigo hoje, com essa área que tem, seria
beneficiado em mais de 100 milhões de dólares
só em economia de adubos hidrogenados, o mi
lho, as pastagens, a cana-de-açúcar, que são gra
míneas, é um trabalho inédito no Mundo; uma
Empresa que busca atender o pequeno produtor,
fixá-lo à terra, dar-lhe uma vida digna, pode ser
acusada de ser uma empresa que trabalha para
multinacionais? Essas pessoas que pensam as
sim estão totalmente equivocadas, e nunca aceita
e sermos uma Empresa que trabalha para multi
nacional. Trabalhamos para o Brasil e para os
brasileiros.

Temos, como já citeiaqui, o controle biológico,
temos tecnologias alternativas, temos um com
promisso com os nossos recursos naturais. Os
nossos Centros exploram o cerrado, o semi-árido
e os trópicos úmidos. Lá estão os nossos pesqui
sadores criando alternativas para que o meio não
seja agredido, para que se respeite o ecossistema.
Hojea EMBRAPA possui tecnologias que possibi
litam explorar a Amazônia sem agredi-Ia, permi
tem explorar o cerrado sem degradá-lo. Temos
essas tecnologias, permitem que a figura do reti
rante no Nordeste esteja desaparecendo, porque
lá temos tecnologia. A EMBRAPA estará presente
também no futuro, graças ao apoio da sociedade,
que, no momento em que souber mais sobre
esta Empresa, nos dará mais apoio, principalmen
te os Srs. Parlamentares, os nossos políticos e
os nossos governantes. No momento em que
souberem o que esta Empresa faz e o que esta
Empresa poderá ainda fazer, nos darão todo o
apoio.

Costumo dizer,como pesquisador que sou, que
hoje estou passando pela Presidência com uma
responsabilidade redobrada, porque, como pes
quisador, tenho menos direito de falhar. Esta Em
presa tem que receber apoio para se fortalecer.
Como disse, hoje sou Presidente, mas amanhã
não o serei mais. No futuro, será outro Presidente,
e a Instituição deverá permanecer, e temos que
ter consciência de que esta Empresa deve ser
bem conhecida, para ser cada vez mais respei
tada.

Tenho aqui vários exemplos de trabalhos da
EMBRAPA, de trabalhos que estamos fazendo,
de pesquisas que demoram, como pesquisas
com a seringueira, com o dendê. Hoje, uma se
mente de dendê custa 70 centavos de dólar. Pois
a EMBRAPA. Já desenvolveu uma pesquisa para
produzir essa muda a partir do tecido vegetativo,
com trabalho de Biotecnologia. Pega-se um peda
ço da folha e a transforma numa nova muda.
Imaginem quantas mudas se conseguirão pratica
mente de graça com cultura de tecidos. Lá nos
laboratórios, num tubo de ensaio, produzimos es
sas mudas. Enfim, trabalho de pesquisa com sani
dade animal, com sanidade vegetal

Termino a minha exposição, e me coloco à
disposição de V. Ex' "EMBRAPA não é uma em
presa do passado nem do presente. É muito mais
do que isto. É uma Empresa que representa a
soma do passado e do presente, preocupando-se
firmemente com o futuro do nosso País,destinado
a ser economicamente mais forte e socialmente
mais justo.

Com isto encerro a minha primeira interferên
cia. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Santana) 
Todos - acredito - estamos de parabéns por
esta aula, por esta exposição, que realmente des
nudou as nossas vistas à verdadeira capacidade
da EMBRAPA e à sua extraordinária possibilidade
de pesquisar e de ajudar a agricultura brasileira.
E de parabéns estão aqueles que a fundaram
e aqueles que a estruturam também, como o nos
so Agrônomo e ex-Ministro da AgriculturaAlysson
Paulinelli.

Pela inscrição - agora temos que ser um pou
co rigorosos - vamos dar inicialmemte a palavra
ao Constituinte Fausto Fernandes, do PMDB do
Pará. S. Ex"dispõe de 3 minutos.

o SR.CONSmUINTE FAUSTOFERNANDES
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, Sr. Confe
rencista Presidente da EMBRAPA o que mais me
entusiasmou nessa palestra foi a maneira como
V. S' veste a camnisa da Empresa que dirige.

Agrande tristeza,não como técnico, mas como
produtor rural,exclusividadeque exerço, é vermos
o País- tão rico de solo, importar todos os produ
tos agrícolas. No ano passado só não importamos
farinha de mandioca, porque não achamos de
onde importar. (Risos). De outro lado, nós, lá no
Estado do Pará, na Transamazônica, estamos
vendo as safras se perdendo por falta de condi
ções dos nossos produtores rurais.

Sr. Conferencista, conheço muito bem a sua
Empresa. Quando Prefeito do meu Município,
quando Deputado estadual e agora Deputado fe
deral, conheço o trabalho que a EMBRAPA faz
lá no Estado que represento, mesmo sendo origi
nário do Estado do Bahia.

O que não aceito de sua conferência é a afirma
ção de que o trigo importado está custando mais
caro do que o trigo produzido aqui. Não sei se
esses números estão sendo bem manipulados.

OSR CONSTITUINTEALYSSONPAUUNELLI
- V.Ex"disse que o trigo importado é mais caro
do que o produzido aqui? Não, nosso trigo ainda
está sendo produzido mais caro.

O SR.CONSmUINTE FAUSTOFERNANDES
- É isto que não aceito. Existe alguém manipu
lando esses números, para que o País não cami
nhe para sua autonomia de produção. Acredito,
assim que os grupos, que as multínacionaís, que
os grandes grupos querem impedir que este País
chegue à sua autonomia de consumo para o pro
duto do trigo, e, por isto, começam a criar esses
obstáculos. E o homem, produtor rural,onde fica?
O nosso solo abandonado não está somado ai?
Então, é o que discordo.

Como Parlamentar, como produtor rural, colo
co-me à disposição da EMBRAPA, porque tam
bém faço pesquisas na minha propriedade, tam
bém sou um aluno da EMBRAPA.

Vejo com grande tristeza que essa conferência,
essa palestra tenha sido proferida aqui só na
Constituinte. Espero que nós, produtores rurais,
que nós, cidadãos brasileiros, possamos encon
trar uma maneira de colocar nesta Constituição
algo para que o Brasil passe a produzir alimentos
necessários para os brasileiros e para abastecer
o mundo que passa fome, e não vivermos na
situação de País que não tem condições de produ
zir. O Brasil não tem necessidade de importar
nada. O Brasil tem capacidade, tem condições
de solo, tem condições de clima. Nesta grande

extensão territorial que possuímos, temos condi
ções de produzir tudo.

Como produtor rural, como brasileiro, como
Parlamentar, sinto-me envergonhado em ver a
importação de arroz, de milho, porque em todos
os Estados do Brasil, do Território do Amapá ao
Rio Grande do Sul, se produz milho, e o Brasil
importa milho. É uma tristeza para nós, é um
desestímulo para nós, produtores rurais.

Fica, pois, a minha contribuição, como Suplen
te desta subcomissão, à palestra do Presidente
da EMBRAPA.

O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho)-Meu
caro Constituinte, Colega Fausto Fernandes, em
parte concordo com a sua observação. O trigo
é matéria que nossos técnicos vêm examinando
há longo tempo. Realmente as nossas condições
de clima não são favoráveis à cultura do trigo,
devido à proliferação de fungos e uma série de
problemas que os nossos pesquisadores há mais
de 20 anos, enfrentam, a nossa produção ainda
não se equipara, em produtividade, a de outros
países. As áreas de clima que temos que podem
concorrer em produção de trigo, não são bastan
tes para suprir o consumo nacional. Quanto aos
demais, não. Quanto ao trigo, esta é a realidade.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Santana) 
Com a palavra o Dr. Omuz Rivaldo, para respon
der ao Deputado Fausto Fernandes, que formulou
o primeiro questionamento.

O SR. ORMUZ FREITAS RNALDO - Meu no
bre Constituinte, temos, no caso, do trigo, ainda
o subsídio, que o Governo - parece - está ten
tando eliminar. Esse subsídio, acredito que não
favoreça o produtor e, talez, nem o consumidor.
E ainda há um agravante do subsídio: dificulta
o desenvolvimento de outras culturas. A cultura
da mandioca, por exemplo. No ano passado assis
timos ao encerramento do Congresso de Mandio
ca, e foi unânime o pedido dos produtores de
mandioca para que o Governo acabasse com o
subsídio do trigo, porque estava praticamente in
viabilizado a cultura da mandioca porque a man
dioca não tinha competitividade com o trigo.

Sobre o problema do custo da lavoura, talvez
haja algum problema de manipulação, não sei.

Inclusive aproveito para responder ao Compa
nheiro da Mesa aqui, Deputado Oswaldo Lima
FIlho,que é o Relator.

A pesquisa, inclusiveciteialguns exemplos, per
mite que, através do melhoramento das plantas,
se consigam variedades - o que já se conseguiu,
está-se conseguindo e vamos conseguir muito
mais - resistentes aos fungos, a que V. Ex' se
referiu,às pragas. Hoje,95% do controle do fungo
do trigo é realizado por controle biológico, através
de micro-hemenópteros. Estamos até diminuin
do, para o controle de pragas do trigo, a utilização
de inseticidas.

Então, a pesquisa nos dá possibilidade futura
de termos, isto também disse aqui e repito, condi
ções de competitividade e condições de auto-sufi
ciência. No futuro, não tenhamos duvida, vamos
produzir trigo para a alimentação de todo o povo
brasileiro, nobre Relator.

Este ano colhemos 5 milhões e meio de tonela
das. Nunca na história deste País se colheu tanto
trigo. Por quê? Porque uma soma, um conjunto
de tecnologias nos levou a isto. Aqui, o exemplo
do nobre ConstituinteAlyssonPaulinelli, que falou
dos 6.300 quilos por hectare. Demonstra a grande
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potencialidade e a esperança que temos em pro
duzir este trigo de forma barata.

Deixo bem claro aos Srs. Constituintes que a
Ernbrapa tem o objetivo, o dever e o compro
misso com a geração de tecnologias, não com
a política A Embrapa tem o compromisso com
a política, para atender a uma política agrícola,
mas não cabe à Embrapa realizar a política agrí
cola do País.

Estarfamos interferindo numa área que não nos
compete. Se um Governo, amanhã ou depois,
quiser plantar soja lá no Amapá, a Embrapa tem
essa tecnologia. Eum exemplo também, que não
dei, e vou dar agora. Antes do advento da Embra
pa, a partir do paralelo 14 para cima, a soja não
produzia, chegava a florescer, mas não produzia.
Hoje está-se produzindo soja no Amapá. Se o
Governo quer uma polítca de produção, a Embra
pa terá essa tecnologia. No passado a Embrapa
já mandou soja para a Nicarágua, que não tinha
um pé de soja. Lá está a variedade tropical, a
variedade cristalina criada pela Embrapa. Isto de
monstra o grande potencial e o objetivo do traba
lho desta instituição.

O SR PRESIDENTE (Fernando Santana) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Jonas
Pinheiro.

O SR. CONSmUINTE JONAS PINHEIRO 
Sr. Presidente, Sr. Presidente da Embrapa, não
foi em vão que convidamos um representante
da Embrapa para proferir esta palestra, esta confe
rência nesta Subcomissão.

Sempre digo que não acredito num desenvol
vimento no nosso meio rural, não acredito em
reforma agrária sem primeiro passar por alguns
aspectos fundamentais da política agrícola no
nosso País.

Ouvimos ontem a Ernbrater, que relacionou
seu trabalho com a extensão rural e a assistência
técnica. Estamos hoje ouvindo a pesquisa, e me
preocupa muito, pela importância que devemos
dar aos órgãos os meios para executar a política
agrícolelem função de uma reforma agrária. Esta
mos, ainda hoje, sem condições, por falta de tem
po, de ouvir outros órgãos tão importantes quanto
a Embrater e a Ernbrapa, qual seja, CFP- impor
tante segmento da política agrícola do País.

A Comissão de Financiamento da Produção
vai muito além destas três letras, faz muito do
que as três letras que a indicam. Estamos, ainda
hoje, por falta de tempo, sem condições de ouvir,
também, o problema do armazenamento brasi
leiro, sem ouvir, também, o crédito rural nesta
Subcomissão.

São todos estes aspectos importantíssimos
que, na elaboração de uma nova Constítuíçâo,
não podemos perder de vista, não podemos dei
xar de ouvi-los, porque sabemos que esses órgãos
serão tão importantes quanto a Embrater e a Em
brapa.

A propósito da pesquisa, lembro-me que, quan
do comecei como extensionista rural em 1982,
pregávamos dos vizinhos, se não tecnologia, al
guns exemplos para que repassássemos para ou
tros vizinhos.Este era o trabalho nosso há muitos
anos, desde J982.

Ficamos muito satisfeitos quando a pesquisa
no País foi ínstitucionalizada em 1972. Só para
dar um exemplo, em 1975, quando foiconstituído
O Programa Polocentro neste País, com a intenção
de dar oportunidade para o aproveitamento do

cerrado brasileiro, sobretudo no Triângulo Minei
ro, nos Est~ de Mato Grosso.e Mato Grosso
do Sul, em Goiás, cujos Estados compõem, até
hoje, 80% do cerrado brasileiro, veio naquela épo
ca despreocupar um pouco Mato Grosso, porque
centenas de famílias de gaúchos, paranaenses
e catarinenses já estavam caminhando para Mato
Grosso, e sem nenhuma pesquisa, sem nenhuma
tecnologia para o cerrado mato-grossense e des
ses outros Estados. Ficamos muito preocupados
naquela oportunidade. Com a criação da Embra
pa, e o trabalho da Embrapa junto ao Programa
do Polocentro, vimos que aos poucos - a mono
cultura de arroz já está inviabilizando o trabalho
dos agricultores no cerrado brasileiro, sobretudo
no cerrado mato-grossense - vimos, aos poucos,
foram-se apresentando outras culturas que pu
dessem fazer a rotação com o arroz e tornar o
cerrado o sucesso de produção que hoje temos.

Lembro muito bem que plantávamos arroz na
época e produziam-se 20 sacas por hectare. Três
ou quatro anos depois, se passava para soja, para
produzir 40 sacas de soja por hectare. Soja, na
quela época, era considerada um produto de agri
cultores ricos; o arroz exatamente para o cerrado.
Hoje, com a tecnologia que a Embrapa já nos
apresenta, a abertura do cêrrado se dá através
da soja, produzindo 40, 50 sacas por hectare no
primeiro ano, para, em seguida, colocar-se o arroz
produzindo 40, 50 sacas por hectare. Há o milagre
do milho. Estamos vendo uma produção de milho
no cerrado - e nenhum de nós, técnicos, na
época acreditávamos - de 70, 80 sacas por hec
tare, em média, no Centro-Oeste brasileiro.

Por isso, a importância da presença de V. S',
Dr. Ormuz Rivaldo e dos técnicos da Embrapa
deve ser registrada nesta Comissão, e daqui tira
mos proveito para a nossa Constituição.

A respeito do trabalho todo que a EMBRAPA
vem participando, ainda é muito pouco. A EM
BRAPA tem um Centro Nacional de Pesquisa da
Seringueira em Manaus, para dali irradiar tecno
logia para todo o Brasil em situações tão diferen
tes. A EMBRAPA, segundo o que conheço ou
desconheço, não tem mais nenhuma unidade de
pesquisa em alguns lugares diferentes daquela
área de Manaus ou de Belém.

Hoje, segundo pesquisadores estão provando,
a melhor área para o plantio da seringueira está
em Mato Grosso, em Rondônia está até fora da
Região Amazônica.

A propôsíto, no ano passado apresentamos no
Congresso Nacional uma idéia para a criação de
uma VEPAE para a seringueira no Estado do Mato
Grosso, para atender a esta região fora da área
da região caracterizada como Região Amazônica.

Nesta Subcomissão, fazemos um trabalho no
sentido de que a EMBRAPA tenha condições para
que estenda realmente as suas pesquisas a todos
os produtos, portanto, para o País, para que, na
verdade, os técnicos hoje tenham condições de,
em bases tecnológicas, dar a sua orientação aos
produtores brasileiros.

Há poucos dias, em Cuiabá, foi realizado, o
111 Encontro Brasileiro de Agricultura Alternativa.
Foi um encontro válido, porém, com alguns ata
ques à EMBRAPA, por ela ter sido considerada
multinacional. Claro, quem a atacava poderia ter
alguma razão para fazê-lo. Entretanto, nós que
conhecemos o trabalho da EMBRAPA, que co
nhecemos o seu esforço, que, em termos de pes
quisa, esta empresa tem apenas 14 anos, ainda

é nova, admitimos que o caminho da EMBRAPA
estã certo: depende de nós darmos apoio, sobre
tudo nesta nova Constituição Brasileira

O SR. PRESIDENTE (Fernando Santana) 
Apesar de o nosso Constituinte Jonas Pinheiro
não haver formulado nenhum questionamento,
V. S', Dr, Ormuz Rivaldo poderá, se quiser, falar
a respeito do que foi exposto.

O SR.OSMUZFREITAS RNALDO-Arespeito
das considerações do nobre Constituinte. Já en
tregamos a V.Ex'"sugestões de como fortalecer
esta empresa, para que ela consiga prestar um
trabalho, senão mais importante, pelo menos de
maior amplitude, pelo qual possa atender a mais
regiões brasileiras.

Concordo plenamente com o nobre Constituin
te. Por isso, estamos solicitando o empenha de
V.X'"para que esta empresa seja fortalecida atra
vés dessas medidas ou outras que V.Ex" natural
mente irão sugerir.

Nobre Constituinte Jonas Pinheiro, não existe
hoje, nenhum centro da EMBRAPA que não tenha
deficiência de pessoal. Perdemos, por problemas,
principalmente salariais, no ano passado, 550 fun
cionários, e este ano já 150. Quer dizer, 700 fun
cionários, se considerarmos que 10% deles são
pesquisadores, que partiram para a iniciativa pri
vada, porque os salários não eram compatíveis
com esse alto e significativo trabalho dos pesquí
sadores. O Govemo gasta muito dinheiro e tempo
para formar um pesquisador hoje, para formar
um PhD; leva de 6 a 8 anos e gasta uma boa
soma de dólares. Precisamos deste apoio. Neste
documento, que ainda terei a oportunidade de
referir aqui, e discuti-lo talvez,com esses recursos
poderemos ter esta Instituição mais fortalecida,
e, assim, poderá atender aos seus objetivos.

Reconhecemos a deficiência do problema da
seringueira, sabemos muito bem que outros Esta
dos já têm grandes investimentos nesta área. Se
mente o Estado de São Paulo, até o ano 2000,
vai ter 60 milhões de peças. Já entramos em
contato com o Governo de São Paulo, para tam
bém nos entrosar e procurar, num trabalho con
junto, dar alguma contnbuição a esse Estado. Sa
bemos que a Bahia, assim também como outros
Estados, cultiva a seringueira. Estamos atentos
para isto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Santana) _
Com a palavra o Constituinte Assis Canuto.

o SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO- Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, congratulo-me
com o Digníssimo Presidente da Embrapa, e faço
duas colocações. Uma, com relação à necessi
dade. no meu entendimento, de que esta Subco
missão realmente possa produzir um trabalho que
assegure recursos principalmente para que a pe~.

quisa na área das ciências agrárias possa ser mais
Implementada ainda. Tenho acompanhado o tra
balho da Embrapa, conheço alguns Centros de
Pesquisas e sou testemunha da deficiência com
que esta instituição tem sido onerada na conse
cução dos seus trabalhos. Inclusive tenho obser
vado que a Embrapa, em função de uma politica
salarial inadequada, tem perdido - via de regra,
acontece em quase todos os setores do Governo
_ tem perdido os seus melhores técnicos para
empresas multinacionais ou grandes empresas
nacionais que trabalham e atuam no setor da
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brava que se poderia dizer horrores do regime
que havia findado, mas não se podia imputar-lhe
a negociação da nossa soberania na questão da
informática, no domínio das multinacionais, por
que nós, como Governo, somos soberanos às
multinacionais dentro de nossa Pátria, principal
mente na questão da genética. Naquele momento
eu elogiava a EMBRAPA Sei que a pesquisa não
se importa nem deve importar-se com o presente.
A pesquisa aprende com o passado e a história
e se volta para o futuro. A história passada, não
sei se a mformação que tenho é correta, nos diz
que os incas tinham mais de 1.000 espécies gené
ncas de vegetais dentro de sua civilização. Hoje,
a triste realidade do Terceiro Mundo é que esta
mos prontos para ser fritos em banha fria como
povo escravo, porque perdemos toda a nossa so
imal. E a EMBRAPA nos poderia devolver esta
soberania, e seguramente acabaria devolvendo
à Nação brasileira, como havia iniciado e como
estava caminhando.

Deve ser da nossa competência introduzir, co
mo matéria constitucional, tema de tamanha
magnitude. Pessoalmente, peço ao nosso Relator,
Constituinte Oswaldo Uma Filho, entre em con
tato com o Relator da Comissão do SistemaTribu
tário, Orçamento e Finanças, a fim de que se
encontre uma maneira vigorosa para que esta
questão permaneça como matéria constitucional.

A sua palestra, Dr. Omuz Rivaldo,foi de grande
importância, não para defender a EMBRAPA, por
que estamos aqui com uma Assembléia Nacional
Constituinte, mas que a nossa soberania seja res
peitada através do aprendizado que temos com
pessoas que estão em determinados cargos do
Govemo e nos entregam temas que muitos talvez
desconheçam. Além desta visão que já temos,
aferida através de sua palestra, nos cabe uma
pergunta: qual é o grau de dependência que a
EMBRAPA sofre na mecânica, na técnica, na tec
nologia de material não humano, de equípamen
tos? Qual a dependência do exterior para este
tipo de trabalho de pesquisa? Sabemos que, mui
tas vezes, temos recursos humanos competentes,
temos excelentes condições e intenções, mas no
aparelho continuamos totalmente escravos.

produçãode tecnologia. Este é aspecto que preci
samos realmente levarem conta, porque entende
mos que a pesquisa é muito importante. Se quere
mos reformar a vida do brasileiro, se queremos
reformar a atividade econômica e social do País,
acima de tudo é necessário assegurar recursos
para que os nossos pesquisadores, os nossos téc
nicos, os nossos cientistas possam, realmente,
fazer um planejamento de pesquisa a médio e
a longo prazo. Precisamos de pesquisas, de res
postas imediatas, mas precisamos também bus
car as indagações, através de pesquisas, a longo
e médio prazo, para realmente assegurarmos a
nossa participação no concerto das nações de
senvolvidas do Mundo.

Outro aspecto, com relação ao problema da
cultura do trigo.

Com os conhecimentos disponíveis já da Em
brapa, com os conhecimentos disponíveis já de
domínio de nossos produtores rurais, podería
mos, se houvesse uma decisão política do Gover
no buscar a nossa auto-suficiência na produção
de trigo num prazo muito curto, porque os cerra
dos estão aí, as variedades estão já selecionadas.
É necessário apenas no meu entendimento, heja
uma decisão política de Governo, de superar este
impasse da produção de trigo. Inclusive,j:jodería
mos muito bem, utilizando recursos de irrigação,
fazer uma cultura de trigo e de soja na mesma
área, culturas estas que trazem alguns benefícios
do ponto de vista agronômico, no sentido de não
propiciar a geração de ciclos de doenças.

Realmente não tenho nenhuma pergunta. No
entanto, não poderia deixar esta Subcomíssão
sem o testemunho e o respeito que tenho pelo
trabalho da Embrapa, o respeito que tenho pelos
seus técnicos, pela qualidade dos seus técnicos.
Realmente, não concordo, de maneira nenhuma,
com aqueles que afirmam que a Embrapa tem
linhas de produção direcionadas exclusivamente
para as multinacionais. É uma tremenda heresia.

OSR. ORMUZ FREITAS RNALDO-Agradeço
ao nobre Constituinte as palavras.

Conseguimos, na semana passada, uma me
lhoria salarial para o pessoal da Embrapa, graças
ao empenho direto do pr6prio Presidente da Re
pública, que é um grande admirador da Empresa,
e de vários Ministros, e logicamente, do nosso
Ministroda Agricultura, lrís Rezende, e de muitos
Constituintes também que nos ajudaram nesta
tarefa. Houve um oxigeniozinho para os nossos
pesquisadores. Esperamos que outras vitórias
hão de vir, e a Embrapa continue forte.

Muito obrigado, Sr. Constituinte Assis Canuto,
pelas palavras dirigidas à Embrapa.

o SR. PRESIDENTE (Fernando Santana) 
Concedo a palavra, ao nobre Constituinte RuyNe
del.

O SR. CONSTITLlINTE RUYNEDEL-Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, meu caro patrício, ami
go e companheiro Omuz Rivaldo.
N~ campanha eleitoral passada, dando uma

palestra sobre Constituinte, perdi alguns votos,
talvez por falta de visão política ou excesso de
verticalidade. Eu, que sempre havia sido céptico
ao regime que se implantou no Brasil em 64,
reservei alguns minutos de elogio, quando falei
dos riscos que nós, numa democracia, numa As
sembléia Nacional Constituinte, corríamos em re
~ mais nas questões de soberania. E lem-

de pesquisadores ter realizado cursos de p6s-gra
duação em outros países, trouxeram de lá todo
um conjunto de conheciemntos capazes de mani
pular esses intrumentos sofisticados, e, assim,
partirmos para a descoberta da nossa caixa-preta.
Não vai longe, talvez seja muito difícil quantifi
carmos o tempo, dizer que daqui a 10 anos tería
mos as avós, em termos de aves, não sei se seria
uma afirmativa válida, mas é muito provável que
até em menos de 10 anos tenhamos as nossas
matrizes, como os avanços que temos em horti
cultura. Daqueles 10 milhões de dólares que im
portamos de sementes, 90% foram destinados
à importação de sementes de hortahças,

Temos aqui em Brasília um centro de horta
liças, como todos sabem, que está produzindo
trabalhos fabulosos. Citoaqui um trabalho do cen
tro de hortaliças na cultura da batatinha. importá
vamos, até bem pouco tempo, cerca de 1 milhão
de caixas de sementes, principalmente da Alema
nha e da Holanda; hoje isto não chega a 10%.
Importamos menos de 100 mil caixas de semen
tes, graças a trabalhos de bíotecnoloqía na produ
ção dessas sementes, livres de moléstias bacte
rianas e vir6ticas.

A Embrapa - acredito - está preparada para
ser, num espaço muito curto, que em pesquisa
poderia ser cerca de 10 ou 20 anos, é muito
difícil, como disse, estamos preparados para nos
tomar realmente independentes tecnologicamen
te.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Santana) 
Passo a palavra ao Constituinte IvoMainardi.

Peço desculpas aos Constituintes por ter que
me retirar, por compromisso de viagem. Vou
transferir a Presidência, regimentalmente, ao Sr.
Relator presente, Constituinte Oswaldo Uma Fi
lho.

O SR.CONSTITUINTE NO MAlNARDI-ilustre
Sr. Presidente, nobre Conferencista, nobres Cole
gas Constituintes:

Até nem deveria estar a inquiri-lo, Dr. Ormuz
Rivaldo, porque fui obrigado a me retirar da sala,
por motivo de força maior, e perdi a brilhante
exposição que V. S· acabou de fazer, poderia até

- formular perguntas cujas respostas, poderiam já
O :'R. PRESIDENT~ (Femand? Santana) - estar contidas na exposição. Assim mesmo, Dr.

Terminada a formulaçao de:Constitumte R';lY Ne- Ormuz Rivaldo,me aventuro a perguntar.
dei, com a palavra o Pr:sldente Omuz Rivaldo, Também não tive tempo de Lei "A pesquisa
para responder ao questionamento. agropecuária e a Constituinte", por isso que lhe

OSR.ORNUZFREITASRNALDO-Agradeço faço esta pergunta: para a nova Constituição, a
ao nobre conterráneo, Constituinte Ruy Nedel, as futura Constituição, a Carta que estamos aqui para
palavras elogiosas. fazê-Ia,qual é o instrumento, qual é o mecanismo

Além do seu maior potencial, a que me referi, que a Embrapa estaria a pedir para que conste
que é a sua riqueza humana, os seus recursos da futura Constituição. de forma a que ela possa
humanos, a EMBRAPA tem também uma riqueza contar com a contribuição da Embrapa, e, então,
muito grande em estrutura, em bases físicas e a futura Constituição possa oferecer instrumentos
em equipamentos sofisticados. e mecanismos à Embrapa, para que esta Empre-

V.Ex"se referiu à informática. Este é um assun- sa tembém colabore para resolver o problema
to que também nos preocupa e é uma das nossas brasileiro, ajude a resolver o problema brasileiro,
prioridades. Temos o nosso Núcleo Tecnológigo a fim de tirar o Brasil da situação em que se
de Informática em Campinas, e já está pratica- encontra? A pergunta, em síntese seria: a Embra-
mente criado o Centro Nacional de Informática, pa oferece algum subsídio? E perdoe-me se a
para a fabricação de software para programa- pergunta já foi respondida.
ções especificas da agricultura. Poderemos até, O SR. ORMUZ FREITAS RNALDO - Não foi.
e digo, com orgulho muito grande, graças à alta
capacitação de nosso pessoal nessa área de ínfor- O SR. CONSTITUINTE NO MAlNARDI- Que-
mátíca, poderemos produzir software, e também riaexatamente saber isto:o que a Embrapa espera
exportá-lo, talvez,para os Estados Unidos. que conste da futura Constituição em seu favor,

Temos equipamentos. O nosso pessoal, por e, com isto, em favor do Brasil, em favor de tirar
ser altamente capacitado, e um grande número nosso País da situação em que se encontra?
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o SR. PRESIDENTE (Oswaldo Lima Filho)
Com a palavra o Expositor, Dr. Ormuz Rivaldo.

O SR. ORMUZ FREITAS RIVALDO - Nobre
Constituinte, V.Ex"encontrará na primeira página
desse impresso as nossas sugestões, que estão
especificadas nas informações complementares.

Estamos sugerindo que a Embrapa tenha re
cursos definidos, porque, logicamente, a pesquisa
é cara e exige cada vez mais recursos. Precisamos
ter mecanismos para que esta empresa não sofra
solução de continuidade. Uma empresa de pes
quisa, se perder determinado experimento, pode
rá perder 5 a 10 anos. Às vezes a falta de um
recurso pode trazer uma perda de tempo muito
grande, às vezes até irrecuperável, tendo que ini
ciar tudo de novo. É por isso que estamos aqui
sugerindo que a EMBRAPA tenha como recursos
principais a participação do PIB da agricultura
ou de todo produto agrícola exportado in natura,
como já é feito em alguns países. Temos aqui
o exemplo da Argentina, que recebe 1,5% detoda
exportação agrícola do país. Realmente eles têm
recursos muito grandes. Temos exemplos aqui
dentro do Brasil também. A CEPI.AC- Comissão
Executiva do Plano de Recuperação Econômi
co-Rural ela Lavoura Cacaueira, tem 10% da ex
portação do cacau para o seu orçamento. A CE
PI.AC é urna empresa de pesquisa. Aliás, não só
de pesquisas, pois tem outras atividades com re
cursos definidos. E a tendência é sempre de au
mentar, porque a lavoura cacaueira é importante
no Brasil, igualmente a tendência é a exportação
aumentar, carreando, assim, mais recursos para
a própria empresa,

É isto que estamos solicitando aqui, sugenndo
aos Srs. Constituintes desta Subcomissão, para
que levem esta mensagem e que esta mensagem
seja aprovada pelos Srs. Constituintes na sua
grande maioria, pois assim teremos recursos de
forma segura, de forma garantida.

V. Ex" aqui poderá ler algumas dessas suges
tões que fazemos, Fala-se aqui também em incen
tivos. Se existem incentivos para a parte florestal,
se existem incentivos hoje para a parte cultural,
por que n210 existir também mcentivo para a parte
científica, para a pesquisa?

Estas, Srs Constituintes, são as nossas suges
tões. Esperamos que V. Ex"' se sensibilizem, e
tenho certeza de que se sensibilizarão, e teremos
uma EMBRAPAforte, através desses recursos.

O SR. PRESIDENTE (Oswaldo Lima Filho)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Mauro
Borges

O SR. CONSTITUINTE MAURO BORGES 
Antes de tudo, cumprimento o Dr. Ormuz Rivaldo
Presidente da EMBRAPA, pelo brilhantismo da su~
palestra e elas respostas que vem dando às inquiri
ções dos Srs, Constituintes.

Vou ser breve. Logo no começo da sua exposi
ção, o Senhor disse que realmente a EMBRAPA
era muito pouco conhecida, e é verdade. Uma
das razões prováveis desse pouco conhecimento
é que o trabalho excelente que a EMBRAPApro
duz é mal conhecido. Então, é um problema de
difusão. Há necessidade de fazer melhor difusão,
e, sem um maior exame, essa difusão deveria
ser em três níveis: para as áreas altamente espe
cializadas; para o pessoal que se interessa por
todos os problemas nacionais - a classe média
dos bem informados; e para o produtor, sobre-

tudo o produtor de poucos conhecimentos não-
intelectualizado Isto é fundamental. '

A EMBRAPA realmente executa um trabalho
brilhante, mas pouco difundido. Se não me enga
no, a norma de difusão dessas pesquisas da EM
BRAPAé feita pelo extensionismo da EMBRATER.
Portanto, precisa realmente haver uma conexão
bem feita e aumentar provavelmente os recursos
- é fundamental -, porque se pode fazer um
trabalho brilhante e esse trabalho fica profunda
mente prejudicado.

O Senhor disse uma série de coisas.
Sou um homem mteressado em assuntos de

agricultura, leio tudo que me chega às mãos. A
imprensa ~~asileirase preocupa, em grande parte,
c?m a política. <? assunto político, por mais insig
mficante que seja, tem uma grande projeção, mas
os assuntos econômicos, os assuntos que interes
sam, muitas vezes, fundamentalmente ao País não
merecem os registros especiais É preciso real
mente conseguir-se uma forma para essa difusão
por todos os meios, mclusive utilizando-se a televi
são. Graças, talvez, a esses programas de televisão
da Globo e da Manchete, tem havido uma difusão
?em mais ampla nos últimos tempos, coisa muito
Interessante.

Com relação ao subsídio do trigo, realmente
é assunto que merece longa conversa, que não
é possível ser feita aqui. E um beneficio engana
dor, narcótico, porque, na medida em que se dá
subsídio ao trigo, se desesnmula o plantio do trigo
nacional e de outras culturas. O povo brasileiro
era acostumado a comer, sobretudo no Interior,
pão de milho, broa de mandioca Hoje o brasileiro
não come mais nada, porque ficticiamente, por
uma questão aparentemente social, de fazer com
que o povo pudesse comer mais pão de forma
barata, se beneficiou um produto estrangeiro,
causando prejuízos muito sérios a nós.

Com relação à produçâo do trigo, parece que
não há uma boa consonância. Ouvi a palavra do
nosso eminente Relator, Deputado Oswaldo Lima
Filho, que já foi Ministro da Agricultura. S Ex"
teve uma fala um pouco pessimista sobre a produ
ção do tnqo,

O SR. PRESIDENTE (Oswaldo Lima Filho)
Não é tão pessimista, é apenas .

O SR. CONSTITUINTE MAURO BORGES 
O cerrado sobretudo.

O SR. PRESIDENTE (Oswaldo Lima Filho) 
Não, não é a questão do cerrado, é que há dificul
dades que o próprio Relator reconhece quanto
às pragas que nos climas quentes atacam o trigo.

O Expositor já nos salientou que o esforço da
EMBRAPAé conseguir espécies resistentes a es
sas pragas, mas é um esforço para o futuro.

O SR. CONSTITUINTE MAURO BORGES 
Não é bem assim, creio eu. Por exemplo, o cerra
do, digamos, Brasília. Todo mundo sabe da secu
ra do ar em Brasília, essa secura é um fator posi
tivo para o combate aos fungos, um clima seco,
como o nosso, dá muito menos fungo que o
clima úmido do Paraná ou do Rio Grande do
Sul, portanto, é um fator não desfavorável, ao
contrário, favorável. O único fator realmente limi
tante é a pouca diferenciação das estações, talvez,
e também o problema da baixa fertilidade, que
de modo geral, acompanha o solo do cerrado,
isto tudo é remediavél com a calagem e com

a fosfatação. Quer dizer, o problema da fertilidade
é um problema relativamente fácil. Essa questão
climática pode ser um pouco melhorada pela irri
gação.

O SR. PRESIDENTE (Oswaldo Lima Filho) 
Ao contrário do que se imagina, o subsídio do
trigo tem favorecido o produtor nacional. O pro
dutor nacional do trigo recebe quase o dobro
do preço mtemacional do trigo.

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAUliNELLI
- Há um equívoco muno grande com relação
a este ponto.

, O SR. PRESIDENTE (Oswaldo LIma Filho) 
E o que nos informa o Sr. Ministro da Fazenda.

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAUliNELli
- O Ministro da Fazenda tem interresse em infor
mação deste tipo. Na realidade, ele nunca informa
certo, porque quando ele faz uma desvalorização
do cruzeiro, por exemplo, em cima do cruzado,
em 70,9, e desvaloriza o dólar em 36%, ele está
jogando especialmente sobre a agricultura que
exporta e que importa esse diferencial que ele
não conta Por outro lado, o Sr. Mimstro da Fazen
da precisava estar preocupado com o fato que
o produto agrícola brasileiro está com 24% de
taxação direta - é o único país do mundo que
faz isso: 17 de ICM,2,5% de FUNRURAL, já 1,5%
de Imposto SOCial - ISS, PIS, PASEP, INCRA,
Imposto Terrítonal, Imposto Sindical, chegando
a 24%. Então, ele faz o seguinte: pega o preço
FOB do trigo, coloca esse trigo, no Rio de Janeiro,
tira todas as taxas, internaliza esse trigo a um
preço FOB. Devo dizer que esse trigo Já vem com
subsídio externo. O americano está pagando um
subsídio médio em torno de 28%, na data de
hoje, ao trigo produzido lá, como no Canadá tam
bém. Então, se formos considerar esses dados,
o tributo intemo de 24%, as isenções fiscais, alfan
degárias e tributárias de importação, mais o dife
renciaI do subsídio lá de fora e o tremendo ônus
na defasagem cambial, o nobre Relator vai ter
uma surpresa bastante grande ao verificar que
o trigo brasileiro é produzido a custo mais baIXO
do que aquele que estamos importando.

O SR. PRESIDENTE (Oswaldo Lima Filho)
Ainda há poucos dias, assistimos às gestões feitas
pelo Sr. Govemador do Rio Grande do Sul, protes
tando contra o corte do subsídio ao produtor na
cional de trigo, que os produtores do Rio Grande
do Sul não podiam aceitar essa equiparação de
preços

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAUliNELli
- Talvez o Govemador não soubesse fazer a justi
ficativa.

O SR. PRESIDENTE (Oswaldo Lima Filho)
Muito bem, obrigado pela colaboração.

O SR. CONSTITUINTE MAURO BORGES 
A questão de pesquisa de frutas de climas tempe
rados e de altitude. A EMBRAPAtem feito grandes
pesquisas. Aqui temos a região da Chapada dos
Veadeiros, uns 200 quilômetros ao norte de Brasí
ha, é uma região de grande altitude e tem um
clima temperado de altitude.

Apelo à EMBRAPA para que faça um estudo
para pesquisa de fruta de clima temperado, que
poderá abastecer a metade do Brasil.
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Com relação à questão do incentivo para o
desenvolvimento da pesquisa, precisa ser bem
pensado, porque, quando se vincula à exportação,
pode flutuar muito. O Brasil está perdendo em
certas partes. Por exemplo, o café tem caído na
exportação. Se houver um aumento de riqueza
mterna, o consumo vai aumentar bastante, e não
sei até gue ponto vamos ser grandes exporta
dores É preciso, talvez, um meio termo entre
exportação e outro recurso qualquer, a exportação
pode baixar, flutuar.

Faria uma pergunta, mas não tem interesse
consntucíonal, é uma pergunta mais técnica, rela
tiva a sementes de pastagens. Se V. S' pudesse
indicar-me, depois, uma pessoa para me respon
der a essa pergunta após a palestra, ficaria satis
feito.

O SR. PRESIDENTE (Oswaldo Uma Filho) 
Concedo a palavra ao Sr. Expositor.

O SR. ORMUZ FREITASRIVALDO - Falou-se
no subsídio do trigo novamente. Gostaria de dei
xar de lado este assunto, porque a Embrapa é
uma empresa que nem poderia estar discutindo
esse problema do incentivo, que é da área econô
mica, do próprio Ministério Então, estamos-ía
mos imiscuindo em assunto que não é da parte
de pesquisa. Assim, me permito deixar esta ques
tão um pouco de lado. Já foi bastante discutido
este assunto.

V.Ex' inicia fazendo alusão à extensão e à difu
são. A Embrapa tem um Departamento de Difu
são e Tecnologia e em cada urudade descentra
lizada tem um Setor de Difusão e Tecnologia,
que está intimamente relacionado com os exten
sionistas da Emater ou empresa que, às vezes,
têm nomes diferentes, dependendo do Estado.
Normalmente é Emater. Esse trabalho todo é feito
de forma muito integrada, muito entrosada. On
tem esteve aqui o Presidente Romeu Padilha, da
Embrater, instituição fundada dois anos depois
da Embrapa, exatamente para trabalhar em per
feito entrosamento, e esse entrosamenteo, logica
mente, precisa ser incentivado. Acredito que o
colega Romeu Padilha tenha dito aqui o que já
se está fazendo e o que se está procurando intensi
ficar, em termos de trabalho conjunto. Eu mesmo
conheço essa área de extensão, porque, além de
pesquisador já fui extensionista, fazia as duas coi
sas quando era pesquisador lá em Bento Gonçal
ves, no Rio Grande do Sul. Estamos, de certa
forma, tão entrosados - e creio que o Dr, Romeu
Padilha ele falou isto - que até temos papel
timbrado com Embrater Embrapa. Demonstra a
união que temos. Realmente estamos realizando
um trabalho de cúpula no interior de todo o Brasil,
com reuniões no mês de maio em todas as Re
giões brasileiras e nos Estados.

Então, esse trabalho é feito. Logicamente há
muita coisa a fazer. Ainda há o agricultor que
não foi visitado, este País é muito grande, Acredi
tamos que esse trabalho vá melhorar muito e
com isso aumentar o conhecimento do público,
principalmente do agricultor, com relação aos tra
balhos de pesquisa e extensão.

Sobre frutas tropicais de clima temperado, aqui,
no Planalto, temos os trabalhos, principalmente
do CPC - Centro de Pesquisas do Cerrado, que
trabalha com várias faixas, É um Centro de Recur
sos, mas trabalha com pastagens, com gado, com
frutíferas, com culturas animais. Seria interessante
uma visita de V. EX'" ao Centro de Recursos do

cerrado. Temos recebido, constantemente, co
missões internacionais que vêm visitar os cerra
dos, para saberem o que estamos fazendo, e real
mente saem com uma imagem muito boa dós
cerrados. Temos lá muitas pesquisas com frutífe
ras, como manga, citros. Já temos esses dados
e acreditamos que existem ótimas condições aqui
para que se desenvolva a frutificultura.

A parte da semente, conversaremos depois,
porque o meu tempo terminou.

O SR. PRESIDENTE (Oswaldo Uma Filho)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte VIcente
Bogo.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO 
Meu caro presidente da Embrapa, Dr. Ormuz Ri
valdo, somos conterrâneos, e, pelo que vemos,
há aqui um grupo de gaúchos presente.

É dispensável declinar sobre a importância da
Ernbrapa, que temos acompanhado e conhece
mos muitos dos resultados benéficos que tem
trazido à sociedade brasileira, e posso lembrar
alguns ou um especialmente dos últimos tempos,
o desenvolvimento do controle biológico de pra
gas, particularmente a questão do baculovirus,
na questão de produção de soja, que permitiu
economia muito grande, em termos de quem é
produtor de soja, evitando aplicação de defen
sivos, pesticidas, especialmente defensivos, e ba
rateando, portanto, o custo de produção. De fato,
é uma grande conquista.

Temos conhecimento também do melhora
mento genético que tem procurado fazer, através
da pesquisa e do esforço da Embrapa.

Há algumas coisas, não vem crítica à Embrapa,
que devemos avançar dentro da pesquisa, como,
já foi dito aqui, a questão de cereais, particular
mente a questão do milho. Pelo tanto que sabe
mos, a semente do milho, a sua maioria, ainda
é controlada por multinacionais. É a Gargil, a
Agroceres, e assim por diante, outras empresas
de fora, que existindo...

O SR. ORMUZ FREITAS RIVALDO - Mas a
Agroceres é uma empresa 100% nacional.

O SR. CONSTITUINTEVICENTEBaGO - Po
de ser, mas há outras que também dominam
mais essa parte da produção de sementes do
milho.

Poderia citar outros casos. O caso das aves,
por exemplo. A produção de frango, que se está
dando mais pela mistura dos anabolizantes, que
permitem o inchaço do frango, não é bem o cres
cimento. Sua aplicação se faz, às vezes, mistru
rados, incorporados na ração ou nos concentra
dos, que estavam proibidos Parece-me perma
nece essa proibição da aplicação do anabolizante
a nível da agropecuária. E algumas coisas interes
santes que aconteceram já no passado podem
servir para evitá-los no futuro, como foi o caso
da peste suína, que tirou do País quase a circula
ção do suíno preto, vermelho, entrando o suíno
branco. O mesmo caso tem ocorrido na área dos
vegetais, caso do algodão, que veio o pulgão aí
de repente: o cancro crítico, na laranja; e, assim,
em tantas outras áreas têm ocorrido fatos que
causaram grandes prejuízos econômicos ao País.

Temos uma preocupação, e a Embrapa pode
dar uma contribuição grande para a melhoria ou
a pesquisa das sementes crioulas, por exemplo,
no caso do milho ou de outros cereais, de outros
produtos de consumo intemo de alimento da nos-

sa população. Neste sentido, a pesquisa é impor
tante, tanto a nível empresarial quanto a nível de
subsistência. Até gostaria de saber de V.S' como
está sendo definida a política de pesquisa da Em
brapa. Quem determina as pesquisas na área aní
maI e vegetal? É uma pesquisa própria, interna,
ou tem alguma determinação ministerial ou ofi
ciai?

Não tenho realmente, conhecimento mais es
pecífico.

Outra questão que levanto, se V.S' puder cola
borar, embora não estejamos numa Comissão
de Inquérito, estamos numa Subcomissão da
Constituinte, se V. S' tem à mão a informação,
quais as principais pesquisas que estão sendo
feitas pela EMBRAPA, 110 que concerne à diversifi
cação, a mini e pequena propriedade rural, haja
vista que temos quase três milhões de pequenas
e médias propriedades rurais no País.

V.S' mencionou antes outro setor pioneiro de
pesquisa, por exemplo, o do dendê, Pelo que
consta, a primeira indústria é de um companheiro
nosso, Colega da Subcomissão, e ele se referiu,
esta semana, dizendo que são necessários seis
rrul hectares ou mais, para tomá-Ia VIável comer
cialmente ou do ponto de vista empresarial.

Hoje estamos discutmdo a reforma agrária, a
possibilidade de haver, quem sabe, até uma limita
ção de propriedade. Cremos que no futuro ou,
quem sabe, com a evolução da pesquisa, se possa
até tomar viável também o dendê numa pequena
propriedade, bem assim outros produtos.

Neste sentido, gostaria de ter algumas coloca
ções de V.S'

O SR. PRESIDENTE (Oswaldo Uma Filho)
Concedo a palavra ao Dr, Ormuz Rivaldo.

O SR. ORMUZFREITASRIVALDO - O nobre
constituinte me faz tantas perguntas que, em três
minutos, dificilmente poderei respondê-las. Vou
tentar sintetizar.

Houve uma colocação sobre controle biológico,
baculovírus, que é um trabalho da EMBRAPA. Ho
je, se percorremos aqui o Distrito Federal, em
toda cultura de soja não se usa, não diria defen
sivos, não se usa veneno. E não é só a economia
que interessa. Talvez mais importante do que a
economia seja a preservação da saúde do ho
mem, dos animais e do meio ambiente. Esta,
talvez, mais importante do que os dólares que
deixamos de gastar, que também são importante.
Hoje o controle biológico da lagarta da soja pelo
baculovírus dá uma economia, por hectare, de
quase 200 cruzados. Milho - temos um serviço
de produção de Sementes básicas, temos um
centro Nacional de pesquisa de milho e sorgo,
em sete Lagoas, próximo a Belo Horizonte, que
produz também sementes básicas. A semente
crioula, à que o nobre Constituinte se referiu, deve
rá ser uma semente de baixa produtividade. Que
remos sementes de plantas resistentes e de alta
produtividade. Hoje esse nosso Serviço de Se
mentes Básicas produz, se somarmos todas as
sementes das plantas, no ano passado tivemos
uma produção de 15 mil toneladas de sementes;
ente ano, estão previstos praticamente 20 mil to
neladas de sementes. Essas sementes são alta
mente qualificadas, em termos de rendimento e
resistência.

O Deputado Vicente Bago também fala sobre
o problema de rações com antibiótico ou saúde
animal. Aí, me permito dizer que escapa um pou-
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co ao controle da EMBRAPA, é da Inspeção do
próprio J'lünisténoda Agricultura, que tem serviços
especiais, de inspeção de saúde animal e vegetal.
Não que eu queira simplesmente livrar-me do
problema, mas não nos compete. Temos trabalho
de pesquisa de sanidade animal. Inclusive agora
ampliamos, talvezvamos até assumir, lá em Pedro
Leopoldo, o LANARA, é o maior laboratório da
América Latina e um dos maiores do Mundo. A
EMBRAPA vai-se dedicar à pesquisa com muito
mais profundidade. Temos no Rio, no km 47,
uma parte de sanidade animal, que faria estudos
na parte de pestes suínas. Há outros problemas
sérios, como a parte do carrapato, que dá um
prejuízo de 1 milhão de dólares, segundo a FAO,
ao Banco Mundial, só o carrapato na pecuária
brasileira. São problemas que realmente temos
que atentar.

Quanto à política de pesquisa, o que faz a EM
BRAPA? A EMBRAPA tem todo um conjunto de
atividades, tem os seus Centros, ela não inventa
pesquisas, ela faz todo um estudo. Estou vendo,
lá no fundo, o Gerente-Geral de Produção de Se
mentes Básicas, Dr.Bento. Depois, se V. Ex' quiser
mais alguma explicação, o Sr. Bento poderá com
plementar.

Quanto ao problema dessa regionalização de
pesquisas, precisamos, como eu disse, momen
tos antes, precisamos pesquisar para a região.
Cada região é diferente; há, às vezes, até um mí
crocIima, num mesmo Estado há vários climas.
É muito difícil. Temos um sistema e não só o
extensionista como também entidades privadas,
os agricultores, através de suas entidades, de seus
sindicatos, de suas cooperativas, e vemos quais
são as necessidades de pesquisas, logicamente
dentro de um âmbito nacional, dentro da própria
programação de produção do Govemo, através
do Ministério da Agricultura, ao qual estamos vin
culados.IEssa pesquisa é realizada assim. Temos
também algumas prioridades, em termos de pes
quisa de produtos, as pesquisas dos produtos
chamados básicos para a alimentação do povo
brasileiro, o arroz, o feijão, a mandioca, o milho,
o leite e, agora. a carne. O sorgo também foi
incluído.

Rapidamente, é a resposta que gostaria de dar
ao nobre Constituinte.

o SR. PRESIDENTE (Oswaldo Uma FIIho)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte VIrgílio
Galassi.

o SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GALASSI 
Sr. Presidente, sou um defensor da política agrí
cola e tenho que reconhecer a aplaudir que o
caminho mais curto para o aumento da produção
e para alcançar a produtividade, é, indiscutivel
mente, a pesquisa, e que a produtividade, ao lado
dos valores dados ao produto agrícola, sem dúvi
da nenhuma forma a estrutura básica dessa polí
tica agrícola, que traz o estímulo, a remuneração
e a economicidade ao processo.

Acompanhei, com muito interesse, os traba
lhos, e me congratulo pela oportunidade de ter
ouvido hoje o Dr. Ormuz Rivaldo, porque real
mente as informações que S. S' traz à nossa Sub
comissão são de grande valia.

Sou do Triângulo Mineiro,Minas Gerais, região
do cerrado. Tem a EMBRAPA alguma estação
de pesquisa naquela região?

O SR. ORMUZ FREITAS RIVALDO - Temos
em Sete Lagoas e em Coronel Pacheco, no Centro
de Pesquisa de Gado e Leite.

O SR. CONSTITUINTE VIRGÍLIO GALASSI 
Vi pelo seu mapa. Ofereço-me para garantir a
V. S' a adesão de, no mínimo, 50 propriedades
no plano de pesquisa na minha região, porque
temos problemas importantes de estudo da juta,
da seringueira, de pastagens consorciadas, de
aves, suínos, forrageiras, grãos, confinamento de
engorda de bovinos, engorda de boi em regime
extensivo na região do campo, com braqueária.

Uma observação: em Campos do Indaiá, cam
pos brancos, de PH de 5 e 5 e pouco, em pasta
gens sem serem calcariadas nem fosfatadas, pelo
simples manejo, salinização e aplicação de esti
mulantes legais permitidos pela lei, estamo-nos
aproximando de bois de 20 arrobas. Na semana
passada um amigo nosso abateu um boiada en
gordada num campo desses com mais de 19
arrobas. V.S' vê que é uma conquista, e chamo
a atenção para a própria pesquisa. Temos muito
interesse também no congelamento do sêmen
de equínos, de caprinos, etc. Isso tudo justifica
a presença da EMBRAPA ali. Coloco à sua dispo
sição toda a estrutura que for necessária, para
que V. S' possa pensar na possibilidade dessa
instalação.

A EMBRAPA pode, também, acompanhar as
pesquisas particulares em atívidades agropasto
ris? - Primeira pergunta. Segunda pergunta: po
de a EMBRAPA programar cursos de recomen
dação de uso de sementes de manejo nas ativida
des rurais?

O SR. PRESIDENTE (Oswaldo Uma Filho)
Concedo a palavra ao Dr. Ormuz Rivaldo.

O SR. ORMUZ FREITAS RIVALDO - Muito
obrigado, nobre Constituinte Virgilio Galassi pelas
suas palavras de incentivo.

Gostaria de saber: este seu oferecimento seria
em que localidade?

O SR. CONSTITUINTE VIRGÍLIO GALASSI 
Minha base é UberJândia, mas o triângulo mineiro
todo precisa disso.

O SR. ORMUZ FREIRE RIVALDO - Já temos
um trabalho conjunto com a Universidade de CIr
berlânclia. Estamos pleiteando a instalação da ex
tinta Coalbra, para que possamos colocar lá uma
unidade avançada para pesquisa de cerrados, in
clusive com um trabalho de extensão do próprio
ctac e do nosso Centro de Passo Fundo, no Rio
Grande do Sul.

Agradecemos muito a V. Ex" sua colocação.
Poderemos depois conversar, para ver se pode
mos realizar algum trabalho conjunto neste sen
tido.

A Embrapa participa das atividades da Epamig,
Empresa estadual do Estado de Minas Gerais,
com recursos materiais e humanos. Recentemen
te estive lá e assisti à posse do novo Presidente
da Epamig. Estamos muitos atentos para que
esse órgão também prossiga um trabalho muito
significativo, muito produtivo, muito objetivo. A
Embrapa está ao lado da Epamig, para continuar
dando a sua participação ao Estado de Minas
Gerais nesse trabalho que vem desenvolvendo.

O SR. PRESIDENTE (Oswaldo Lima Filho) 
Concordo com V. S'.

Realmente a Epamig está desenvolvendo um
magnífico trabalho na região.

O SR. CONSTITUINTE VIRGÍLIO GALASSI 
Vamos lá preocupados.

O SR. ORMUZFREITAS RIVALDO - Relativa
mente aos cursos de recomendação de uso de
sementes e manejo nas atividades rurais, no nos
so Centro de Pesquisa de Milho e Sorgo, em Sete
Lagoas, já estamos realizando alguns cursos. Já
realizamos três cursos sobre irrigação, treinamen
to de pessoal para irrigação. Poderíamos fazer
o treinamento para a produção de sementes, com
extensíonlstas, com técnicos de nível médio, nos
sos técnicos agricolas e produtores de sementes.
Seria uma forma de agir conjuntamente.

O SR. PRESIDENTE (Oswaldo Uma Filho) 
Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Alysson
Paulinelli.

O SR. CONSTITUINTEALYSSONPAULINELLI
- Dr. Ormuz Rivaldo, foi uma satisfação ouvir
a sua palestra, principalmente seu entusiasmo pe
la nossa empresa brasileira de conhecimento de
agropecuária.

Por razões óbvias, ando muito preocupado em
poder mais uma vez colaborar com essa empresa,
na fase em que estou vivendo. Gostaria muito
que a Embrapa nos ajudasse a estabelecer na
Constituinte. Tenho tido esta preocupação. Já re
cebi um trabalho da Embrapa a respeito do pro
blema do sistema de financiamento. Outro ponto
que está me preocupando muito é o sistema de
provimento da administração da Empresa. Tive
oportunidade de estudar alguns sistemas interna
cionais, principalmente da Argentina, da França,
dos Estados Unidos, da Inglaterra. Não posso di
zer que estudei o do Japão, mas pude visitar ali
uma das principais instituições de pesquisa. Em
todas essas instituições, verifiquei duas coisas:
uma grande preocupação em dar estabilidade
econômica a essas empresas; em segundo lugar,
evitar-se a interferência política nessas institui
ções.

Portanto, Dr. Ormuz Rivaldo, julgo que a Em
brapa poderia ajudar muito esta Subcomissão,
embora estes dois assuntos não estejam direta
mente relacionados com essa Empresa.

Peço ao nosso Relator nos ajude, porque estou
apresentando, nas duas Comissões específicas,
propostas de sugestões constitucionais a respeito
de financiamento dessas empresas de serviços
essenciais e de processo de provimento adminis
trativo nessas ampresas. Sugiro que o provimento
seja criado através de um sistema. Em primeiro
lugar, de mandato; em segundo lugar, de valori
zação do mérito; em terceiro lugar, da partici
pação dos interessados envolvidos. Faço uma so
licitação ao Dr. Ormuz Rivaldo e à atual adminis
tração da Embrapa: prestigiem os Conselhos de
Admmistração dos Centros de Pesquisa; que es
ses Conselhos de Admmistração, onde estão pre
sentes a representação dos pequenos, dos mé
dios e dos grandes produtores da região de in
fluência e do Governo, façam as indicações em
listas tríplice ou múltipla, para que o Governo rea
lize o provimento através desse sistema. Preocu
pa-me muito. Com muito prazer, se V. Ex's quise
rem agora ir ao meu Gabinete, irão encontrar,
em cima de minha mesa, os doze relatórios da
Embrapa, que guardo com muito carinho. Faço
questão de acompanhar a vida de todos os cen-
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tros dessa Instituiçãono seus trabalhos de pesqui
sa. Tenho anotações e naturalmente algumas
preocupações, quando vejo essa Empresa ser so
prada por vendavais de risco que, às vezes, che
gam a essa Instituição.

Peço ao nobre Presidente da EMBRAPA que
nos ajudasse com alguma sugestão específica
a respeito desses dois itens.

Por outro lado, assustou-me muito a informa
ção de que a EMBRAPA está perdendo os seus
técnicos em uma avassaladora renúncia

Às vezes ouço críticas muito grandes a respeito
da dívida externa brasileira e tenho confessado
que sou um dos causadores de pelo menos du
zentos milhões de dólares que, em 1964, conse
guimos para treinar 1.530 técnicos, o maior pro
grama de treinamento que o Brasil já teve na
sua História, numa área específica, nas melhores
universidades do Mundo. Gastou a EMBRAPA,
num período de cinco anos, duzentos milhões
de dólares A grande preocupação que eu tinha
era que esses técnicos treinados no exterior ou
no Brasil,ao retornar à Instituição, encontrassem
as condições indispensáveis para usar a sua Inteli
gência e fazer aquilo que desejávamos: a criação
e o desenvolvimento da tecnologia tropical para
um País tropical chamado Brasil.

Hoje, Dr. Ormuz Rivaldo, como esta sua infor
mação, vejo que alguns Inimigos da EMPBRAPA
que andam por aí já informando que a EMBRAPA
está não só perdendo os seus técnicos, como
muitos que lá estão já estão fazendo a Empresa
cabide de emprego, com atividades paralelas, per
dendo a característica do tempo integral, este é
um risco que a nossa Empresa EMBRAPA não
pode correr, especialmente ficar sujeita a essa
crítica de ínírruqos que sempre a assolapam.

Solicito ao Presidente da EMBRAPA nos diga
algo a respeito.

Se o Presidente da Subcomissão me permite,
outra observação, para mim, muito alegre a EM
BRAPA está efetivamente terminando os entendi
mentos para assumir o lANARA. O lANARA é
também da nossa lavra, é uma Instituição de re
denção para um País em desenvolvimento como
o Brasil. Disse, na época da inauguração dessa
Instituição, que tinha medo de que, em vez de
o maior laboratório de referência animal de todo
o Mundo Subdesenvolvido, se transformasse num
elefante-branco. Depois de doze anos, estou triste
mente constatando que o elefante-branco sequer
se moveu. Espero que a EMBRAPA assuma essa
Instituição e evite aquilo que está acontecendo.
Hoje, casualmente, estou sabendo que a direção
do I..ANARA está no jogo do interesse de partidos
políticos que disputam para a indicação de seus
dirigentes.

Estou no campo político, e, no campo político,
valorizo o mérito e a Instituição. Se, por acaso,
for chamado para a escolha, me recusarei, e entre
garei a quem efetivamente deve indicar, os usuá
rios, os téCnICOS e o Governo que a detêm.

O SR. PRESIDENTE (Oswaldo Lima Filho)
Com a palavra o Dr. Ormuz Rivaldo.

O SR. ORMUZ FREITAS RIVALDO - Nobre
Constituinte Alysson Paulinelli, em primeiro lugar
devemos dizer que está quase em fase final o
próximo relatório e vamos remetê-lo a V. Ex',para
continuar a sua coleção.

Quanto ao sistema de provimento de adrníms
tração da EMBRAPA - também sou político, o
Colega sabe, o Colega de Profissão, não de Parla
mento, e em dia chego lá -, estamos contor
nando muito bem a situação, porque todas aque
las interferências que enfrentamos, conseguimos,
através do nosso pouco conhecimento político,
chegar a bom termo. Estamos, de maneira geral,
fazendo as indicações, nomeando os colegas para
as chefias dentro da própria unidade de pesquisa,
através da escolha, normalmente, por votação,
em lista tríplice. Até hoje não nomeei nenhum
chefe de unidade central que não fosse um pes
quisador da empresa.

Resisti algumas vezes, e felizmente consegui
manter. Não diria que seria política, mas, politica
gem, se colocássemos dentro de uma unidade
um chefe que não tivesse identidade nenhuma
com pesquisa.. O chefe tem que ter não só tino
administrativocomo deve ter algum conhecimen
to técnico, senão há um risco muito grande de
essa unidade não funcionar bem. Felizmente, es
tamos obtendo sucesso. Tiveque tomar algumas
providências quando assumi, até tirando compa
nheiros de partido, não vou dizer onde, para não
ferir susceptibilidades, e no fim deu tudo certo.
Conseguimos dar atenção aos grandes interesses
da EMBRAPA e acreditamos mesmo que a políti
ca, dentro das unidades, não seria de bom alvitre,
porque, a partir da interferência direta da política
dentro de uma unidade, partiríamos não para uma
política, mas para uma politicagem, como falei,
e correríamos o risco de transformar as nossas
unidades em currais eleitorais.

Agradeço esse interesse, estou também pronto
a discutir com V. Ex" e com os meus colabora
dores mais diretos, para que também possamos
dar contribuição para essa sua proposição, que
me parece muito oportuna e excelente para os
destinos da Empresa.

A perda de técnicos, quanto a atividades que
eles têm para complementar o seu saláno, isso
prejudica, porque para o pesquisador essa ativi
dade tem que ser uma atividade esclusiva

O nobre Constituinte, como técnico que é, co
mo agrônomo que é, como engenheiro-agrôno
mo que é, que já dirigiU tantas entidades impor
tantes, já foi Ministro de Estado, já foi Secretário
de Agricultura do seu Estado e agora um Parla
mentar, um Constituinte, sabe muito bem que
a pesquisa é uma atividade que tem que ter uma
dedicação exclusiva, porque o pesquisador tem
que estar constantemente estudando, constan
temente se atualizando, porque o seu trabalho
seria muito prejudicado se tivesse que fazer ativi
dades paralelas.

Com essa vitória que conseguimos, a aprova
ção do nosso novo Plano de Cargos e Salários,
recebemos uma espécie de oxigênio, e os técni
cos realmente vão-se dedicar um pouco mais.

Estamos perdendo técnicos, só não digo que
estamos perdendo os melhores, porque aí me
comprometo também.

Quanto ao LANARA, nobre Deputado Alysson
Paulinelli, estamos em negociações com o Minis
tério da Agricultura, ao qual esse laboratório é
subordinado, e temos uma Comissão que está
tratando da questão. Queremos, inclusive, trans
ferir aquela nossa Unidade de Sanidade Animal,
no Km 47, praticamente para o lANARA, aprovei
tar-se, assim, todo aquele equipamento, caríssimo
por sinal, que existe lá.

Esta é uma preocupação também da EMPRA
PA.

O SR.CONSTITUINTE ALYSSON PAUUNELLI
- E o nosso caro Presidente Ormuz Rivaldotente
reconquistar os doze técnicos que mandamos pa
ra os melhores centros e Instituições internacio
nais e nacionais, para fazer seus cursos e admi
nistrar o LANARA. Tiveinformação que resta ape
nas um, que está esperando a sua aposentadoria.
Se isso acontecer, que a EMBRAPA se esforce
em retomar esses técnicos à Instituição, porque
sei que eles são capazes de tornar o LANARA
a grande instituição internacional que deve ser.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Lima Filho)
Com a palavra o Sr. Constituinte Ubiratan Spinelli.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Sr. Presidente, estamos aqui para complemen
tar as palavras do ConstituinteJonas Pinheirocon
cernente ao problema da seringueira.

Todos sabemos que durante o período entre
a I e 11 Guerras MundiaIS o Brasil era o maior
produtor e exportador de borracha Entretanto,
a Inglaterra levou sementes para os seus labora
tórios e as plantou no Sudeste asiático, causando,
com isso, grande prejuízo ao Brasil, e o Sudeste
asiático passou a ser o maior produtor de borra
cha do Mundo, e o Brasil, o maior importador,
Importando mais de 70% da sua produção.

Somente na época do Presidente Juscelino Ku
bitschek se começou a fazer pesquisas, trazendo
técnicos holandeses para o Brasil.Esses técnicos,
no meu entender, parece que sabotaram, Inclu
sive, os clones que trouxeram de lá o X-25, que
era de baixa produtividade e de baixa resistência.
Portanto, apesar de boa vontade de Juscelino Ku
bitschek, fomos sabotados. Com murta luta e mui
to sacrifício, hoje o Brasil conseguiu algum
Know-how. No entanto, estamos vendo que ago
ra a borracha no Brasil está em declínio nova
mente, o plantio da borracha e a sua enxertia,
exatamente em Mato Grosso, em Rosário Oeste,
Rio Claro, que tmha a plantação de mudas e a
entrega aos plantadores de mudas não está acon
tecendo mais. Essa política vem prejudicando
muito Mato Grosso e outros Estados. A própria
SUDHEVEA deixou de entregar à EMATER, no
ano passado, aproximadamente 20 milhões de
cruzeiros. A SUDHEVEA em Mato Grosso pratica
mente fechou, encerrou suas portas.

É um absurdo que isto aconteça, quando o
Brasil consegue já ser altamente técnico nesse
setor, perder tudo o que está praticamente apren
dendo ...

Mato Grosso, pelo seu solo, pelo seu clima,
pela sua planície, é area espetacular, poderia tam
bém ter Centro de Pesquisa igual ao de Manaus,
selecionando os clones para o seu enxertio.

Pergunto a V. S': há essa possibilidade ou real
mente o Brasil vai lavar as mãos, não quer mais
saber de borracha, vai continuar importando bor
racha do Sudeste asiático, vamos ficar carentes
de uma matéria-prima estratégica, de segurança
nacional, como é a borracha?

É aviltante para esta Nação, depois de tanto
sacrífícío, depois de termos Know-how, conheci
mento, perder tudo isto.

Outra pergunta: qual é a relação entre a EM
BRAPA e as universidades, universidades no seu
todo, em termos de pesquisa? Estão usando mui
to pouco universidades juntamente com a EM-
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BRAPA, em termos de pesquisa. É uma pena,
porque dali poderiam sair técnicos altamente ca
pacitados para suprir o que o Constituinte Alysson
Paulinelli falou. Mltitos técnicos vão para o exte
rior, para aprender, para estudar, e nós com a
EMBRAPA, com as nossas universidades, com
os nossos alunos, poderíamos adquirir também
esse Know-how. parece que não está havendo
esse intercâmbio entre a EMBRAPA e a univer
sidade.

São estas duas perguntas.

o SR. PRESIDENTE (Osvaldo Uma Filho)
Com a palavra o nobre Expositor, Dr. Ormuz Ri
valdo.

O SR. ORMUZ FREITAS RNALDO - Sr. Presi
dente, respondo às duas colocações do nobre
Constituinte Ubiratan Spinelli.

A respeito da seringueira, hoje a Embrapa rea
liza pesquisas não só no Amazonas como tam
bém através de convênios com a parte de sistema
cooperatívo, com a EPAMIG, com a EMPA 
Empresa de Pesquisa de Mato Grosso -, com
o próprio InstitutoAgronômico de Campinas, São
Paulo, com a Empresa Pernambucana de Pesqui
sas, com a Unidade de Rondônia e também com
a Unidade de Rio Branco, no Acre.

A borracha é um ponto de hora para o Brasil,
porque saiu daqui e sabemos, inclusive, que a
borracha artificial, feita do petróleo, também ne
cessita de uma parte de borracha natural. Por
enquanto, necessitamos dessa borracha Deve-se
intensificar a pesquisa sobre a seringueira. Esta
mos procurando entrar em contato com todos
os Estados potencialmente produtores de bor
racha.

V. Ex' falou em declínio da seringueira, e o
declínio é exatamente uma das doenças da serin
gueira que está atacando os seringais da Região
Norte do País. Temos que reestudar o problema
da pesquisa da borracha e nos entrosar com os
Estados que já estão fazendo grandes plantações
de borracha, para que essa seringueira cultivada
apresente, realmente, condições de produtivida
de, e n~IO tenhamos um plantio sem orientação
técnica, a fim de se evitar problemas que mais
tarde poderão até anular completamente esse
empreendimento com os prejuízos daí decorren
tes.

Quanto à relação da Embrapa e as universi
dades, a Embrapa já mantém vários convênios
com universidades. Praticamente no mundo intei
ro a pesquisa agropecuária é realízada através
das universidades. Pouco além da metade do sé
culo passado, um dos presidentes dos Estados
Unidos mandou criar uma universidade em cada
um dos 52 Estados americanos; essas universi
dades tinham que ter uma Faculdade de Veteri
nário e uma Faculdade de Agronomia. Tive opor
tunidade agora, nessa visita que fiz aos Estados
Unidos, de visitar várias universidades, e uma me
chamou muito a atenção, a Universidade de Bu
t1er, em La-Fayette, lndianópolis. Essa Universi
dade, que já formou tantos pesquisadores nossos
e de outras instituições brasileiras, e de Minas
Gerais também, principalmente Viçosa, Univer
sidade que a Embrapa mandou pesquisadores
desde que foi criada, essa Universidade realiza
pesquisas nos Estados Unidos, a pesquisa, a ex
tensão e: o ensino são realizados na própria univer
sidade. Eles estão num estágio avançado. Talvez

cheguemos a esse estágio. O emblema dessa
Universidadeamericana tem três partes que signi
ficam ensino, pesquisa e extensão. É um estágio
que ainda não nos foi possível atingir. Na França
e nos países europeus, toda pesquisa é realizada
por professores das universidades. Os professores
são os mesmos pesquisadores. Devemos reco
nhecer que eles estão num estágio bem mais
avançado do que o nosso. Ainda não podemos
adotar esse sistema, mas devemos nos entrosar.

AEmbrapa tem esses convênios com as univer
sidades e coordena pesquisas em muitas uníversi
dades. Em quase todos os Estados brasileiros
temos universidades com convêruos com a Em
brapa. Somente na minha administração, de 1986
para cá, 14 meses, firmamos mais de 15 convê
nios com universidades, pois é válida essa aproxi
mação, bem como o aproveitamento dessas pes
soas, desses técnicos, desses professores, para
desenvolverem pesquisa, não no sentido paralelo,
e sim no sentido de desenvolver uma pesquisa
dentro do sistema cooperativo de pesquisa agro
pecuária coordenada peJa Embrapa. Somente a
Universidade de Piracicaba, a ESALQ - Escola
Superior de Agricultura Luizde Queiroz, tem mais
de 70 projetos de pesquisas financiadas pela Em
brapa.

Não estamos descuidando dessa aproximação
e queremos aumentar amda mais esse contato
com as universidades.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI
- Sou de Mato Grosso e gostaria que V. S' ano
tasse, por favor, porque lá está relegado à traças.
Nem SUDHEVEA, nem EMATER. Tudo que se
fez lá está-se estragando e se perdendo.

O SR. ORMUZ FREITAS RIVALDO - Vamos
verificar. Estudei e também fiz a minha pós-gra
duação numa universidade da França, e os meus
orientadores e os meus professores eram os mes
mos pesquisadores. E funciona muito bem assim.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Uma FIlho)
Dr. Ormuz Freitas Rivaldo, Srs. Constituintes, farei
breve intervenção em relação à exposição do Pre
sidente da EMBRAPA.

Como os demais Membros da Comissão, devo
fazer um elógio à EMBRAPA, elogio que, aliás,
venho fazendo há muito tempo.

Em 1984, quando o PMDBdesignou uma Co
missão com o objetivo de oferecer sugestões ao
Programa de Governo do nosso candidato, Gover
nador Tancredo Neves, coube-me a tarefa de,
ao lado de outros Companheiros, oferecer as su
gestões relativas à agricultura. Lá, nesse trabalho,
de que foram editados poucos exemplares, V.S' ,
encontrará um trecho no qual, por minha suges
tão, está dito que, entre os órgãos da adminis
tração federal, a EMBRAPA se apresentava como
uma rara exceção, porque, no nosso parecer,
aquilo que fora um temporal dos governos autori
tários, a determinar a desordem, o caos na admi
nistração, não atingira a EMBRAPA, cujos índices
de eficiência, de honestidade, de resultados, me
reciam o aplauso de todos nós.

Apóio, sobretudo, algumas afirmações feitas
aqui por V. S', e devem estar presentes no espínto
da Constítuíçâç,Uma delas me pjl!:~e ser, embo
ra as palavras possam ser diferentes, "os povos
que não acompanharem o progresso tecnológico
ficarão condenados ao atraso e à pobreza."

Hoje não serão mais as forças armadas, nem
o comércio, nem as minas que vão determinar
o progresso, o bem-estar, e o poder dos povos.
Será a tecnologia de anta, serão as ciênctasaplica
das à tecnologia que irão assegurar o bem-estar
e o progresso das nações.

O Brasil, que já perdeu o bonde do carvão e
quase já perdeu o bonde do petróleo, precisa não
perder o bonde da informática, da teleinformática
e toda a tecnologia moderna que está coman
dando jã o progresso mundial.

Quanto ao substitutivo, sinto divergirde muitas
opiniões expedidas aqui e fora daqui. Na verdade,
sempre se. afirmou - com muita razão - que
este País podia dispensar grande parte do trigo
consumido para fabricação de pão, porque pode
ria incorporar farinha de mandioca, poderia incor
porar milho-o pão-de-milho é um pão excelente
- e, neste sentido, a EMBRAPA, desenvolveu uma
tecnologia própria,de que tenho conhecimento,
e só merece os nossos aplausos.

Tenho conhecimento, devo dizer de passagem,
um conhecimento muito, próximo dos trabalhos
da EMBRAPA, não só pela ligação que, como
pequeno agncultor, mantendo com o campo da
agronomia, da veterinária, como porque tenho
um filhoque completou, há dois anos, o mestrado.
em Veteriária, como técnico da EMBRAPA.

Aquilo que disse o Professor Alysson Paulinelli
é uma grande verdade Creio que o grande bene
ficioque órgãos como a EMBRAPA estão fazendo
ao nosso País deviam ser multiplicados por outras
instituições, é criar condições para que possamos
ter cientistas aplicados à produção nacional, ao
desenvolvimento nacional.

Ainda de passagem, como tudo que estamos
dizendo aqui está sendo registrado, deixo o meu
aplauso não sóa muitos dos Centros da EMBRA
PA,que tive oportunidade de conhecer, e outros
que conheço através de leitura, sobretudo minha
especial homenagem ao CPATSA - Centro de
Pesquisa Agropecuária do Tropico Semi-Arido,
em Petrolina, que reúne hoje 40 cientistas com
PLHD em Veterinária, Nutrição Animal, em ras
treamento de satélites, em pesquisa de água, sub
solo, em todas as especialidades que a Ciência
Agronômica e Veterinária pode demandar. E um
Centro científicoque orgulha o Brasilem qualquer
parte do Mundo.

Há pouco tempo tive ocasião de encontrar, em
Recife,alguns diplomatas de países africanos, en
tre eles o de Angola, que estavam interessados
em conseguir do Governo brasileiro um acordo,
para que alguns técnicos da EMBRAPA pudessem
levar alguma ajuda de tecnologia tropical. Eles
desenvolveram lá formas admiráveis, ressuscita
ram a velha barragem submersa dos númidas
do norte da África, a que adicionaram um item
moderno, o plástico, e que está revolucionando
a situação do semi-árido, permitindo que nos pe
quenos córregos que são temporários no semi
árido se possam fazer culturas que alimentem
a população é o chamado barreiro de salvação,
outra descoberta dos técnicos da EMBRAPA para
conseguir água, a fim de manter as culturas du
rante o período da irregularidade pluviométrica
do Nordeste.

Há toda uma riqueza de resultados. Ai chega
mos com uma limitação, para a qual peço a aten
ção de V. S', e será a minha primeira pergunta:
qual a opinião de V.S' sobre a união da EMBRAPA
e da EMATER? Por quê? Porque tenho notado



124 Sexta-feira 8 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Maio de 1987

na CPSTSA, como agricultor, como político, que
os grandes resultados das pesquisas não chegam,
em geral, ao pequeno agricultor. Raro o pequeno
agricultor que tem cultura para adquirir revistas
técnicas, para conviver com os técnicos. Se tivés
semos essa unidade de pesquisa e extensão, acre
dito que o resultado seria muito mais profícuo.

E aqui fica a primeira indagação a V. S'
Adiante, quando se fala em subsídio do trigo,

a grande maioria da população, sobretudo da po
pulação urbana brasileira, se alimenta, em grande
parte, do pão, pão que o corte do subsídio 
e disse isto ao Sr. Ministro Francisco Dornelles
e o tenho repetido - pode tomar quase inaces
sívelà bolsa do trabalhador brasileiro, trabalhador
que pela manhã acorda, que não tem recurso
nem tempo para preparar outro alimento.

No campo os trabalhadores têm recursos, tu
bérculos, inhame, cará, batata, milho. Na cidade
o alimento do trabalhador é o pão.

Por outro lado, há uma série de subprodutos,
como o farelo do trigo, que são de uso muito
rico nas demais atividades agropecuárias e que
a elevação do custo pode tomar impraticáveis
para os pequenos agricultores, suinicultores etc.

Outra pergunta, é,menos uma pergunta do que
uma constatação. A página 5 do trabalho aqui
distribuído, um trabalho admirável, só quero lou
vá-lo por este trabalho - "Pesquisando o Presi
dente e Preservando o Futuro", está dito que o
pequeno produtor é responsável por aproxima
damente 80% da produção total de milho do País.

E uma afirmação que, com pequena variação,
nós, defensores da reforma agrária, temos feito
nesta Comissão, no plenário e há longo tempo
no País: a produção de mandioca, a produção
de milho, a produção de alimentos básicos para
o mercado interno, na sua maioria, vêm da peque
na propriedade.

Folgo em registrar esta afirmação, aqui confir
mada no documento da Embrapa, e peço a V.
S' uma confirmação desta declaração.

Por último, duas perguntas: tem a Embrapa
conhecimento do volume, da proporção ou da
porcentagem de recursos que as multinacionais
produtoras de insumos para a agricultura, para
a veterinária, despendem no Brasil? Os produ
tores de agrotóxicos, de inseticidas, de vacinas,
quanto gastarão do seu faturamento total no Bra
sil em pesquisas? A pesquisa que está sendo feita
é exclusivamente do poder público ou essas em
presas gastam alguma importância expressiva em
pesquisa?

A última pergunta será quanto à questão da
produção de sementes, sementes básicas, se
mentes certificas: a Embrapa tem condições de
ter algum planejamento para fornecê-Ias a peque
nos agricultores?

Adiantoa V.S', só para terminar, que procurarei
incorporar ao relatório e submeter à Subcomissão
algumas das propostas aqui expostas no trabalho
apresentado pela EMBRAPA sobre a pesquisa
agropecuária e a Constituinte, em relação a um
tratamento constitucional dos objetivos da pes
quisa, embora salientando que deva fazê-lo em
conjunto com a discriminação também da exten
são.

O SR. ORMUZ FREITAS RIVALDO - Nobre
Deputado Oswaldo Uma Filho, agradeço, primei
ramente, a V. Ex" suas palavras com referência
à Embrapa, nos estimula muito.

Respondendo, então, às suas perguntas, inicial
mente falarei sobre a pesquisa-extensão.

Não entendi bem, se a sua pergunta se refere
à União da pesquisa-extensão ou ao entrosamen
to de atividade dessas duas Instituições, porque
foram criadas exatamente para trabalhar ínterrela
cionadas, integradas, e assim estão fazendo.

É claro, muitos agricultores ainda não recebem
uma assistência, porque é difícil o atendimento
de todos os produtores.

O SR. PRESIDENTE (Oswaldo Uma Filho) 
Torno mais clara a minha pergunta. A idéia que
alguns técnicos compartilham é de saber se sena
possível a integração completa desses dois ór
gãos, de forma que, ao lado de cada unidade
de pesquisa, funcionasse outra de extensão.

O SR. ORMUZ FREITAS RIVALDO - Temos
exemplos que a fusão entre as duas entidades
não tem dado bom resultado. Aprópria Argentina,
que tem uma instituição que engloba pesquisa
e extensão, já está tentando copiar o sistema da
Embrapa, aliás, do Brasil,que tem uma instituição
de pesquisa e extensão, porque viram que, ao
longo da experiência que tiveram, não funcionou
muito bem, elas devem estar próximas um da
outra, para que, realmente, se entrosem melhor
e trabalhem de uma forma conjunta, aumentando
a eficiência. Para isto a Embrapa tem - e a ele
me referi - o Departamento de Difusão de Tec
nologia, exatamente para manter o contato com
os técnicos extensionistas.

Esse é trabalho que dificilmente chegará ao
ponto de atender a todos os agricultores. Sempre
alguém vai cobrar a visita do extensionista.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Só para reforçar um pouco.

Na Argentina já não deu certo. Temos outro
exemplo aqui, no Brasil, que - acredito - não
vai dar muito certo, porque o níveldo pesquisador
é um e o nível do técnico do campo é outro.
Está faltando, e o nobre Relatortem que constatar,
é importante que tenham em mente que o nível
do técnico, a quantidade de técnicos que temos
ainda no Brasil é muito pequena para abranger
a quantidade de produtores.

Ontem, vimos que temos um potencial de 4
milhões de pequenos e médios produtores que
precisam de assistência técnica, e apenas temos
atendido a um milhão e duzentos e cinqüenta
produtores, em função da relação de um técníco
para determinada quantidade de produtos rurais.

Nosso nobre relator tem em mente exatamente
o que estã acontecendo. A terminologia existe,
o que não existe hoje, em quantidade, qualidade

• temos, o que não há em quantidade é o técníco
extensionista para fazer a difusão dessa tecno
logia.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Acredito até que os grandes resultados da pes
quisa, em muitos casos, não chegam a ser conhe
cidos nem mesmo dos próprios extensionistas.
Eles mesmos não conhecem muitos resultados
da pesquisa.

O SR. ORMUZ FREITAS RIVALDO - Está ha
vendo o entrosamento das duas empresas, atra
vés da compatibilização, entre pesquisa, extensão
e assistência técnica. Até hoje não tenho conheci
mento ,de divergência profunda a respeito das
duas empresas para que façam os dois trabalhos.

Arespeito da retirada do subsídio do trigo, estu
dos demonstram que aumentaria apenas em 30%
o custo final do pão.

De maneira geral, qualquer farmha que se
acrescente à farinha de trigo só traz benefícios
em termos nutritivos. Particularmente, se colocar
farinha de soja, o pão vai ficar mais nutritivo: fari
nha de milho, vai ficar mais nutritivo,enfim Está
se hoje impedindo a utilização dessas farinhas,
porque o subsídio do trigo impede que isso acon
teça, como já relatei aqui. Técnicos de pesquisa
de mandioca pediram, entre outras coisas, o final
do subsídio.

Seria uma opção a mais, porque não são todas
as regiões que produzem trigo. Mandioca pode
ser produzida em todo o Brasil; milho, também;
a soja, hoje, graças ao trabalho da EMBRAPA,
também.

Seria um benefício para a sociedade brasileira
e aquele de menor poder aquisitivo poderia tam
bém comer o seu pão com valor nutritivo maior.

Esta afirmativa do folheto, que 80% do milho
é produzido pelo pequeno produtor, talvez seja
70%. Não se tem um dado estatístico exato, por
que, muitas vezes, é feito pela amostragem. O
fato, Sr Presidente, é que temos a maior parte
dos alimentos do Brasil. Sabemos que, no míni
mo, 70% são produzidos pelo pequeno produtor.
Daí o nosso interesse em atender o pequeno pro
dutor e socializar a nossa pesquisa agrícola, para
que o pequeno produtor realmente receba essa
atenção do Poder Público, através de uma assis
tência mais efetiva e permanente.

Quanto às multinacionais, não acredito que
gastem em pesquisa muito dinheiro. Não tenho
esse dado para responder a V. Ex", poderei verifi
car depois. As pesquisas - para conseguir deter
minada fórmula lá fora, porque todas elas são
de outros países, temos inúmeras e não há neces
sidade de citá-Ias,todo o mundo conhece, gastam
milhões e milhões de dólares, francos ou outra
moeda qualquer, e depois esse dinheiro tem que
ser recuperado.

lrnplnqern-nos, aqui, a utilizaçãocada vez maior
de venenos, de agrotóxicos. É que estamos bus
cando minimizar, através de um efetivo controle
biológico em todas as culturas, para que, como
já tivemos oportunidade de dizer, também dimi
nua essa agressão, esse envenenamento, porque
V. Ex' Sabem que morre ainda muita gente no
Brasil envenenada por esses produtos que agri
dem o nosso meio ambiente e levam muitas divi
sas do Brasil.

Só para dar uma idéia...

O SR. PRESIDENTE (Oswaldo Uma Filho)
Sobre este aspecto adianto ao ilustre expositor
que ofereci à Constituinte proposta que resulta
de um projeto de minha autoria, disciplinando
e proibindo o uso de organoclorado, prevendo-se
a instituição de incentivo aos produtores de inseti
cidas biológicos. Essa sugestão prevê a isenção
do Imposto de Renda e de Produtos Industria
lizados para as empresas produtoras de inseti
cidas biológicos.

O SR. ORMUZ FREITAS RIVALDO - Para
desenvolver uma agricultura biológica, uma agri
cultura orgânica? Otimo, parabéns.

Voltando ao assunto que focalizava, as pressões
são muitas. Um exemplo. Até pouco tempo, para
se produzir um quilo de soja no Brasilse gastavam
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50 gramas de Inseticida; enquanto que, nos Esta
dos Unidos, para produzir esse mesmo quilo de
soja, apenas eram necessárias 2 gramas. Então,
gastávamos 25 vezes mais, simplesmente.

O que isso representa? Não é só o gasto desne
cessário como a degradação do meio ambiente.

Realmente, é um -problema muito sério e um
dos temas que a EMBRAPA deverá desenvolver
cada vez mais, para que tenhamos uma agricul
tura altemativa, com métodos a1temativos, com
métodos que permitam que esse terreno, como
disse, seja explorado de forma indefinida, porque,
no momento em que estamos usando um produ
to - e V Ex"referiu-se aos clorados - os clora
dos, há alguns desse produtos que chegam a
ficar 20 anos sem sofrer transformações no solo,
um DDT, um BHC, um A1drin, que são produtos
clorados altamente estáveis. Quando estão no so
lo, ao abrigo da chuva e da luz solar, ficam pratrí
camente sem se decompor, agridindo toda a flora
microbiana do solo e diminuindo, inclusive, a ca
pacidade de retenção de água, alterando a estru
tura física, química e biológica do solo, acarre
tando prejuízos, desde a erosão até outros prejuí
zos que impedem o cultivo neste mesmo solo,
às vezes, por muitos anos.

Sua última pergunta: Se a semente produzida
pelo nosso Serviço de Produção de Sementes
Básicas chega ao produtor? Posso garantir a V.
Ex"qU1e chega. Só não chega mais porque, talvez,
não tenhamos mais sementes Ela chega ao pe
queno produtor, principalmente ao pequeno pro
dutor. Temos várias unidades de produção de
sementes básicas obtidas através de uma semen
te genética. Cito o exemplo de Petrolina, que é
um dos maiores produtores. Lá essa semente
chega diretamente ao pequeno produtor.

o SR CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI
- Dou o meu testemunho. Venfiquei lá.

o SR CONSTITUINTE VIRGíLIO GALASSI 
Sr Presidente, V.Ex"me permite uma pergunta?

O SI~. PRESIDENTE (Oswaldo Lima FIIho)
Pois não.

o SI~ CONSTITUINTE VIRGÍLIO GALASSI 
Ontem díscutrrnos aqui o Estado de Santa
Catarina como modelo brasileiro do sistema fun
diário bem dividido. Pude fazer uma observação
- Dr, Ormuz Rivaldo, sendo um homem do Sul,
V.Ex' poderá ou não confirmar - de que Santa
Catarina é realmente o grande destaque brasileiro,
principalmente porque, na pequena propriedade
de Santa Catarina, temos uma soma de valores.
Sem dúvida nenhuma, o valor humano é o princi
pal, porque é realmente uma colonização fan
tástica.

Segundo, porque toda a atividade normalmente
se processa à base de confinamento: confina
mento de aves, confinamento de suínos, confina
mento de leiteiros.

Terceiro, porque isto está integrado a um siste
ma industrial fantástico. Santa Catarina deve ter
hoje, no mínimo, 20 indústrias de médio e grande
porte dledicadas ao consumo, ao abate, à absor
ção desse produto do confmarnento e, principal
mente, são indústrias altamente especializadas,
que dão acabamentos especiais a esse produto.
Não é um abate simples, é um aproveitamento
total. E também a oportunidade, em função da
existência desse confinamento e dessa integra-

ção, do uso do adubo orgânico. Viajei muito por
Santa Catarina, parte do Paraná, e notei que existe
realmente um aproveitamento completo. Mesmo
assim, grande produtor de grãos, especialmente
de milho, Santa Catarina não é auto-suficiente,
ainda importa o milho para sustentar essas pro
pnedades que têm por base esse confinamento.

A pergunta: Essa produção é porque é a peque
na propriedade ou é porque é a pequena proprie
dade em plena integração dentro de um sistema?

O SR. OSMUZ FREITAS RIVALDO - Te
nho a impressão de que são as duas coisas. Te
mos, inclusive, o exemplo das microbaclas, onde
se faz toda uma sistematização de solos e esse
solo não sofre erosão. Ele permite até o aproveita
mento de residuos dos próprios produtos, a desin
tegração, a decomposição dos restos culturais,
que realmente se incorporam ao solo e servem
de alimento para outras culturas que forem por
exemplo, plantadas depois desta colheita do mi
lho.

Talvez, por ser pequena a propriedade é que
há um cuidado maior do plantio, que representa,
então, o, maior reponsável pelo aumento da pro
dutividade.

O SR. CONSTITUINTE VIRGÍLIO GALASSI 
Só terminando, Sr. Presidente, porque, realmente,
discutimos muito aqui a necessidade de uma polí
tica agrícola...

O SR. PRESIDENTE (Oswaldo Uma Filho)
Peço ao nobre Deputado seja breve, porque já
tomamos muito tempo, prendemos durante lon
go período o nosso expositor.

O SR. ORMUZFREITAS RIVALDO - Sr. Presi
dente, não há problema nenhum Estou à inteira
disposição.

O SR. CONSTITUINTE VIRGÍLIO GALASSI 
Tenho certeza de que S. S' está muito satisfeito
com a interpelação.

Discute-se muito aqui, na Subcomissão, a ne
cessidade da existência de uma política agrária,
como também de um política agrícola. Então,
esses esclarecimentos vêm contribuir. Queremos
a política agrária - todos querem a política agrá
ria -, mas queremos uma política agrária bem
assistida, sustentada e voltada, sem dúvida nenhu
ma, dentro do possível, é lógico - o Brasil está
começando -, para os objetivos do desenvol
vimento.

É só, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Oswaldo Lima Filho)
Sr. Expositor, Dr. Ormuz Rivaldo, Srs. Constituin
tes, em nome dos companheiros da Subcomissão
da Política Agrícola e Fundiária e Reforma Agrária,
manifesto ao Dr. Ormuz Rivaldo, Presidente da
EMBRAPA, o nosso reconhecimento, o nosso sin
cero agradecimento pela exposição magnífica
com que nos brindou, e nos trouxe notícia de
resultados muito animadores em relação à pes
quisa agropecuária no Brasil, à ação dos nossos
técnicos e tudo aquilo que podemos esperar da
ação da EMBRAPAno Brasil.

Muito grato.

O SR. CONSTITUINTE JONAS RIBEIRO- Sr.
Presidente, antes de encerrar, deixo, mais uma
vez, para reflexão, para estudo de V.Ex',que mes
mo numa convocação extraordinária, como foi
a de hoje, em que tivemos três horas de debate,

. com todo interesse do nosso Companheiro Cons
tituinte, que V. Ex"e como Relator, estudo, junto
à Mesa a possibilidade de ouvirmos esses órgãos
que estão plenamente relacionados...

O SR. PRESIDENTE (Oswaldo LIma Filho) 
Adianto ao prezado Companheiro Constituinte Jo
nas Ribeiro OI I", estou de pleno acordo com esta
idéia .;~~ d tenho defendido e vou levá-Ia ao Presi
dente Edison Lobão, no sentido de que, através
de reuniões extraordinárias, possamos convocar
o Presidente da CFP, da Cibrazém...

O SR. CONSTITUINTE JONAS RIBEIRO- E
também um técnico sobre politica de crédito rural

O SR. PRESIDENTE (Oswaldo Lima Filho)
Com a palavra o Dr. Ormuz Rivaldo.

O SR. ORMUZFREITASRIVALDO- Uma pala
vra final.

Fico muito gratificado, mais uma vez digo, por
ter tido esta oportunidade de viraqui, a este plená
no, e dizer alguma coisa sobre a instituição Em
brapa.

Desde já, coloco-me à disposição dos parla
mentares, dos constituintes, eu e toda a minha
equipe, todos os funcionários, todos os pesquisa
dores da Embrapa, para que V.Ex" possam recor
rer, se for necessário, a nós, no sentido de colher
subsídros, para nos ajudarem nessa tarefa gigan
tesca que é ter uma instituição cada vez mais
forte.

Por isto tudo, manifesto esta satisfação que tive
e tenham a certeza de que acredito no trabalho
de V Ex"- Agradeço muito esta oportunidade, que
me foi muito gratificante.

Muito obrigado a todos. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Oswaldo Lima Filho)
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os nos
sos trabalhos.

Está encerrada a reunião.
(Encerra-se a reunião às 17horas e 20 minu

tos.)

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

Subcomissão dos Negros,
Populações Indígenas,
Pessoas Defícrentes

e Minorias

ATA DA 3' REUNIÃO,
REAUZADADIA22 DE ABRILDE 1987

Aos vinte e dois dias do mês de abril de mil
novecentos e oitenta e sete, às nove horas e trinta
minutos, em sala do Anexo fi do Senado Federal,
reuniu-se a Subcomissão dos Negros, Popula
ções Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias,
sob a Presidência do Senhor Constituinte Ivo
Lech, com a presença dos seguintes constituintes:
Nelson Seixas, Lourival Baptista, Edvaldo Motta,
Vasco Alves, José Carlos Sabóia, Benedita da Sil
va, Alcem Guerra, Salatiel Carvalho, Doreto Cam
panari, Maurílio Ferreira Uma, José Moura, Sarney
Filho, Severo Gomes e Jacy Scanagatta. Havendo
número regimental o Senhor Presidente declarou
iniciados os trabalhos e solicitou que fosse dispen
sada a leitura da ata da reunião anterior, que foi
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considerada aprovada. Em seguida, com a pre
sença dos seguintes representante~ indígenas:
Cacique Celestino - Xavantes, Cacique Antana
- Xingu, Cacique Raoni - Xingu, Cacique Aleixo
Pohi - Krahôs, Cacique Inocêncio - Enkbatas
(Canoeiros) Cacique Alfredo Gueiro - Kaxinawá,
Ailton Krenak - Presidente da União das Nações
Indígenas, Janacula Kanaiurá - Chefe de Gabi
nete do Presidente da FUNAl, Marcos Terena
Mmistério da Cultura, Jorge Terena - Ministério
da Cultura e Idjarruri KaraJá - Supenntente para
Assuntos Indígenas do Estado de Goiás; que en
tregou as sugestões dos indíos ao anteprojeto
a ser apresentado pela Subcomissão. Dando se
qúência aos trabalhos ficou acertada a realiz~ç~o

de um Painel sobre as atividades da Subcomíssão
com a presença das seguintes persanahdades:
Professora Eunice Durhan, Antropóloga - USP;
Florestan Fernandes, Cientista Político; Hebert
Souza, Sociólogo e Paulo Roberto Moreira - Eco
nomista e Mestre em Filosofia. O Constituinte Rui
Nedel manifestou interesse em participar dos tra
balhos desta Subcomissão apesar de não fazer
parte de seus componentes, o que fOI ime~iata

mente acolhido. Como parte final do expediente
ficou decidido que o Constituinte Alceni Guerra,
disporá de três dias para a elaboração do antepro
jeto antes de sua discussão e rec~bImento d~

emendas. Em seguida o Senhor Presidente convi
dou todos os Senhores Constituintes para a próxi
ma reunião a realizar-se dia 23 de abril às 9:30
horas, onde será realizado um Painel Informativo
das Atividades da Subcomissão. Nada mais ha
vendo a tratar o Senhor Presidente deu por encer
rada esta reunião, às doze horas e trinta e cinco
minutos, cujo inteiro teor será publicado, após
tradução das notas taquigráficas e o competente
registro datilográfico, no Diário da Assembléia
Nacional Constituinte. E, para constar, eu, Car
los Guilherme Fonseca, Secretário, lavrei a pre
sente Ata que depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.

ANEXOÀATA DA 3'RENlÃO DA SOBCO
MISSÃO DOS NEGROS, POPOLAÇÕES IN
DÍGENAS, PESSOAS DEACIENTES E MI
NORIAS. REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE
1987. As 09 HORAS E TRINTA MINaTOS,
ÍNTÉGRA DOACOMPANHAMENTO TAQOI
GRÁFICO, COM POBLlCAÇÃO DEVlDA
MENTEAaTORIZADA PELO SENHOR PRE
SIDENTE DA SOBCOMISSÃO, CONSTI
TaINTE IVO LECH.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Convido o
ConstItuinte José Carlos Sabóia a fazer parte da
Mesa, para que a Subcomissão receba o docu
mento das populações indígenas.

Solicitamos também que o Secretário da Sub
comissão, Carlos Guilherme, tome assento à Me
sa.

Srs., tivemos um pequeno contratempo causa
do pela impossibilidade de o Líder da Constituinte,
Senador Mário Covas, receber este documento
ainda na parte da manhã, antes desta reunião.
Vamos, então, receber o documento das popula
ções indígenas, em nome da Subcomissão e, pos
teriormente, seremos avisados, durante este nos
so encontro, da hora exata em que o Constituinte
Mário Covas irá receber das mãos das Represen
tações indígenas esse documento, contendo as
reivindicações, os anseios, as propostas, enfim,
para os nossos trabalhos constitucionais.

Gostaria que fizessem a entrega agora do docu
mento. Solicitamos passagem para o Cacique
Raoni. (Pausa)

O SR. lDJARRURI KARAJÁ - Sou lá da Ilha
do Bananal, da tribo dos Carajás, lá do Araguaia,
estão aqui meus companheiros, o Cacique Raoní,
da tribo dos Txucarramãe, Marcos Terena, da tribo
dos Terenas, e nosso companheiro também, o
batalhador, ex-Deputado Federal Mário Juruna,
o Presidente Daoni, o nosso companheiro Airton
Krenak (Lê):

Sr. Presidente de Subcomissão, Constituinte Ivo
Lech, Srs. Constituintes meus Caciques também
aqui presentes que vieram de vários cantos do
País, Srs. da Imprensa, Sr" e Srs:

Neste momento, para nós solene, viemos em
Comissão para entregar a proposta indígenas pa
ra a Assembléia Nacional Constituinte, que está
trabalhando para fazer as novas leis, viemos em
Comissão Não fomos felizes durante nossa cam
panha, tivemos vários candidatos de diversos Es
tados brasileiros, mas nenhum foi eleito. Estamos
aqui - não é por ISSO que vamos ficar nas aldeias
desanimados - em busca de apoio dos Consti
tuintes para que o Brasil venha garantir o respeito
aos povos indígenas, venha garantir a nossa terra,
porque ela é a nossa sobrevivência. Está aqui
a proposta indígenas, que passarei a ler.

Proposta à Assembléia Nacional Constituinte.
inclua-se no anteprojeto do texto contítucíonal,
em capítulo relativo às populações indígenas, os
seguintes dispositivos.

"Das populações indígenas.
Art 1" São reconhecidas as comunida

des indígenas, seus direitos originários sobre
as terras que ocupam, sua organização so
cial, seus usos e costumes, línguas e tradi-
ções. •

Parágrafo Unico. A União garantirá a de
vida proteção às terras, às instituições, às pes
soas, aos bens, à saúde e à educação dos
índios.

Art. 2" As terras ocupadas pelos índios
são alienáveis, destinadas a sua posse per
manente, ficando reconhecidos seus direitos
ao usufruto exclusivo das terras das riquezas
naturais do solo, do subsolo, dos cursos plu
viais e de todas as utilidades nelas existentes
São terras ocupadas pelos índios, as por eles
habitadas, utilizadas para pesca, caça, extra
ção, coleta, agricultura, outras atividades pro
dutivas, bem como as áreas necessárias à
reprodução física e cultural de suas comuni
dades, segundo seus usos, costumes e tradi
ções, estando incluídas as áreas necessánas
à preservação do meio-ambiente e do seu
patrnnômo cultural.

As terras ocupadas pelos índios pertencem
à União, são mdisponíveis e inalterável a sua
destinação. São nulos e extintos e não produ
zirão efeitos jurídicos os atos de qualquer
natureza que tenham por objetivo o domínio,
a posse, o uso, a ocupação ou a concessão
de terras ocupadas pelos índios ou das rique
zas naturais do solo, do subsolo e dos cursos
pluviais nela existentes.

A nulidade e extinção de que trata o pará
grafo anterior não dão direito de ação ou
indenização contra o poder público ou dos
índios. Na terra ocupada pelos índios é veda
da qualquer atividade extrativa de riquezas

não renováveis, exceto, faiscação e garimpa
gem, quando exercida pelas próprias comu
nidades indígenas.

Para melhor garantia das terras indígenas,
ainda não demarcadas, a União as demar
cará, observado o disposto no § 1" deste ar
tigo.

Art. 3" Os índios, as comunidades indígenas,
suas organizações, o Congresso Nacional e o Mi
nistério Público são partes legítimas para ingres
sar em juízo em defesa dos direitos indígenas.

A competência para dirimir disputas sobre os
direitos indígenas será sempre da Justiça Federal.
O Ministério Público tem a responsabilidade da
defesa e a proteção desse direito judicial e extraju
dicial devendo agIr de ofício, ou mediante provo
cação. A proteção compreende a pessoa, o patri
mônio material e imaterial ou interesse dos índios,
bem como a preservação e restauração de seus
direitos, reparação de danos e promoção de res
ponsabilidade dos ofensores. Em toda a relação
contratual de que puder resultar o prejuízo ao
direito dos indígenas será obrigatória a interve
niência do Ministéno Público sob pena de nuli
dade

Os direitos e garantias reconhecrdos neste capí
tulo são diretamente aphcáveis e vincula a todos
os poderes públicos. Compete à União, e de forma
a completar aos Estados, legislar sobre a garantia
dos direitos previstos neste capítulo." (Palmas.)

Segue-se a justificação.
Essas são as propostas indígenas, Srs. Consti

tuintes, nosso povo dizimado pela irresponsabi
lidade de algumas autoridades ou por indefinições
das leis brasileiras, embora nós, pré-colombianos,
até agora, tenhamos sido relegados a segundo
plano, estamos aqui esperançosos, confiantes
nesses Constituintes que foram eleitos com a res
ponsabilidade muito grande de garantir a nossa
sobrevivência.

São os nossos agradecimentos e estamos aqui
à disposição.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Nós, em
nome da Subcomissão dos Negros, Populações
Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, recebe
mos esse documento, com profundo respeito e
com o compromisso de apreciar, com todo o
nosso esforço, esse documento sério que nos
entregam aqui, os principais líderes das nações
indigenas.

O Constituinte Nelson Seixas tem recebido e
tem falado pela Cormssão sobre a questão dos
deficientes mentais; a Constituinte Benedita da
Silva tem recebido e tem falado em nome da
Comissão sobre os negros. Gostaria que, em no
me da Comissão, falasse aos caciques, aos repre
sentantes dos povos indígenas, aqui, o Consti
tumte antropólogo José Carlos Sabóia.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA- A proposta à Constituinte feita pelas na
ções indígenas e por todas as entidades que traba
lharam nessa proposta, ela foi entregue pelas
mãos de um índio, ldjarruri, e é importante que
neste momento em que temos o sonho de proje
tar uma Nação que foi destruída, cidadãos foram
desrespeitados em seus direitos, é importante
que, neste momento, tenhamos uma concepção
muito clara do que sigmfica essa simbologia, hoje,
dos índios aqui presentes, de os índios ocuparem
as nações indígenas, os povos indígenas ocupa-
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rem esta Subcomissão das Minorias, daqueles
que são cidadãos de segunda, terceira e última
categorias, daqueles que estão no final ou fora
da fila, daqueles que não têm seus direitos respei
tados. Eles entregaram ao Presidente da Comis
são, Constituinte Ivo Lech, a sua proposta, não
é a proposta assinada pejo Constituinte José Car
los Sabóia, que é um mero portador dos anseios
de todas as reivindicações feitas pelas nações e
povos indígenas neste País. Foram 6 milhões no
momento da descoberta, são 220 mil índios, hoje,
foram e continuam sendo dizimados, foram viti
mas de genocidios, de atrocidades, continuam
sem ter seus direitos garantidos. A vida, a digm
dade passa pela conquista da terra, a vida, a digni
dade de uma nação passa pelo respeito as diferen
ças étnicas das minorias; a dignidade de uma
nação, a conquista da soberama nacional, ela pas
sa, neste momento, por esta proposta que os ín
dios estão fazendo aqui. Ou nós somos capazes
de discutir pohtícemente, e destruirmos as bases
do preconceito que fazem com que as minorias
étnicas, os negros, as pessoas portadoras de def
ciência física e todos os outros grupos vitimados
pelos preconceitos e pelo estigma, que sejamos
capazes de discutir ISSO politicamente e deixar
claro no texto constitucional, que daqui para a
frente é Impossível ignorar a reivindicação de to
das as Minorias deste País.

Se não formos capazes de entender o sigmfi
cado da presença das populações indigenas de
todo o Brasil, aqui hoje representadas nesta Sub
comissão, não seremos capazes de dar um passo
à frente, um passo de democratizar este País; não
haverá democracia neste País sem a presença
dos índros nesta sala, durante toda a realização
da Ccnstítumte e durante a realização da escnta
do novo texto constitucional. Não haverá demo
cracia neste País sem que o movimento negro
deixe bem claro que os negros não são cidadãos
de segunda ou terceira çategoria; não haverá de
rnocracla neste País se não discutirmos todas as
bases das desigualdades, e, principalmente, das
desigualdades que passam pelo fato de alguém
ter uma cor diferente, pelo fato de alguém ser
Índio, pelo fato de alguém ser homossexual, pelo
fato de alguém ser portador de alguma deficiência
física ou mental.

A presença dos índios nesta sala, nesta Casa
Congressual, nesta Casa Constituinte, ela SIgnifica
um momento de esperança para a conquista de
um nova nacionalidade, de uma Nação livre e
soberana. (Palmas)

O SR PRESIDENTE (Ivo Lech) - Srs. repre
sentates das diversas nações podem ter a certeza
de que esta Subcomissão irá desenvolver e apre
ciar esse documento com todo o empenho; e
o gesto, hoje, da Presidência desta Comissão de
Iraté <I uma das portarias desta Casa e fazer com
que seja respeitado o direito de um cacique entrar
no prédio do Congresso Nacional, o prédio da
Constituinte, sem camisa, usando a sua indumen
tána típica, vai ser durante todos os trabalhos des
ta Subcomissão uma norma: aqui, nesta Subco
missão, aqui, no prédio da Assembléia Nacional
Constituinte, os direitos nós asseguramos, serão
respeilados, inclusive o sagrado direito de ir e
vir, de estar aqui presente e, honrosamente para
nós, participar e nos ajudar nesse trabalho de
escrever a Carta do Brasilnovo. Podem ter a certe-

za do sentimento que move esta Comissão, do
respeito ao direito dos Senhores.

Gostaríamos, ainda, para finalizareste pequeno
momento que se abre e que precede aos traba
lhos propriamente ditos da nossa Subcomissão,
de ouvir e passar a palavra ao Senador, membro
suplente da nossa Subcormssào, Senador pelo
Estado de São Paulo, Constítumte Severo Gomes.

O SR. CONSTITUINTE SEVERO GOMES 
Srs. Constituintes, Srs. Líderes de povos indigenas
presentes nesta Subcomissão:

A construção de uma nova Constituição é uma
refundação nacional. Uma nova Constituição es
tabelece as regras fundamentais de convivência
dos cidadãos brasileiros, da suas relações entre
si e das suas relações com a terra. Por isso é
que esta Constituição tem uma importância tão
grande para a vida, a sobrevivência e o futuro
dos povos indígenas. Nós vivemos num País que
assistiu, desde os seus primeiros dias, à dizimação
dos povos indígenas.

A maneira com que nós, Constituintes de hoje,
formos capazes de construir leis que respeitem
os direitos fundamentais não só dos índios, dos
negros, de todas as minorias, será o sinal da gran
deza desta Constituinte, será o sinal de como nós
seremos capazes de criar um modelo civilizatório
com um formato que seja, ao mesmo tempo um
orgulho para nós, para os fndios e para todos
aqueles que se mobilizam dentro do País para
construir uma sociedade moderna e igualitária.

A questão dos índios não é uma questão só
dos índios, é uma questão de toda a sociedade
brasileira, não só pela importância do respeito
às suas pessoas, à sua cultura e aos seus direitos,
mas também na coisa de que muitas vezes nos
esquecemos, de que nós, perdidos dentro das
nossas tradições, das tradições do nosso eurocen
trismo, nós deixamos de observar e de nos apro
priarmos de valores fundamentais, cultivados pe
las nações índigenas, e que seriam de extrema
importância para a nossa reflexão no modo como
devemos nos relacionar, no modo como deve-

mos apreciar a vida da natureza e dos animais.
O nosso Presidente já assegurou aqui qual é

o sentido, qual é o rumo dos trabalhadores desta
Subcomissão. Temos a aspiração de terminar o
nosso trabalho com um texto que dê a todas
essas minorias de hoje a segurança de que o
Brasil avança para uma grandeza maior, para defi
nir um tipo de civilização onde todos nós esteja
mos juntos, e onde em cada esforço que fizermos
estarão às mãos dos índios, dos negros, dos bran
cos, enfim, de todos aqueles que hoje trabalham
para edificação, a invenção do nosso produtor.
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Solicitamos
aos Srs. Constituintes que tomem seus assentos,
para começarmos formalmente os trabalhos da
reunião da Subcomissão.

Tivemos a solicitação do Cacique Raoni, que
gostaria de, rapidamente, colocar algumas pala
vras. Então, concedo a palavra ao Cacique Raoni.

O SR. CACIQUE RAONI - Queria falar que
muitas vezes meu povo está morrendo nas mãos
do seu povo, o que eu não gostei. Procurei provi
dências públicas, e conversei com eles para aten
der ao meu povo, atender à comunidade do caci
que. Meu povo está morrendo na mão do seu
povo, eu fiquei chateado com tudo isso.

É preciso respeitar o meu povo, que está sofren
do. A policia prendeu meu povo, e fiquei muito
tnste, Antigamente, há muitos anos atrás, não era
tão complicado, quem nasceu primeiro fomos
nós. Hoje que tem gente muito complicada, a
vida de vocês não é boa para nós índios. Nós
temos direito à terra, direito à mata, nós fomos
criados dentro do mato. Nós não queremos a
casa de vocês, eu não quero a casa de madeira
nem a terra ruim, onde meu povo não pode entrar.
Se o seu povo entrar como é que eu vou fazer
com meu povo? Eu tenho que tirar seu povo.
Não quero nada mais, eu sou amigo de vocês,
sou amigo do Presidente José Sarney, do Gover
nador José Aparecido, estou cheio de confiaça.
Por que seu povo não respeita meu povo? Meu
trabalho é esse. Estou querendo pedir para vocês
guardar minha palavra. Vocês falaram muito bo
nito para nós, eu gostei do que falaram para nós.
Vocês têm que ter lembrança da nossa comuni
dade. Quando viemos aqui, mandaram polícia até
para prender canoeiro na terra dele; não podem
fazer ISSO. Seu povo não pode matar mais o meu
povo. Quando o seu povo mata o meu povo,
temos que lutar para matar. Vocês têm que acre
ditar nas minhas palavras, porque eu estou acredi
tando muito nas palavras de vocês (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(IvoLech) - Nós suspen
demos os trabalhos da Subcomissão por 5 minu
tos, para que os Srs. Constituintes tomem seus
assentos, a fim de que possamos recomeçar a
nossa pauta do dia de .hoje

Está suspensa a reunião por 5 minutos.
(Intervalo)

O SR.PRESIDENTE(IvoLech) - Esta reaberta
a reunião.

Constando-se o número legal de inscritos no
livro de presenças, nós abrimos os trabalhos da
Subcomissão.

Gostaríamos de, em cumprimento à pauta, co
locar um pequeno histórico dos trabalhos até aqui
desenvolvidos. Nós assentamos, se bem que in
formalmente, a realização, amanhã, de um painel
de informação sobre a questão das minorias, so
bre a questão do preconceito, do estigma. Esse
painel teria a participação de quatro sociólogos,
antropólogos, enfim, autoridades em cima desta
área das minorias. Seria um painel que informaria
de uma forma teórica, e daria também um posi
cionamento desses estudiosos e pensadores à
Subcomissão, daria até a informação da maneira
que deve ser enfocada a questão das minorias
no documento constitucional que nós vamos ela
borar. Também tivemos um posicionamento, se
bem que informal, de, seguindo o Regimento In
terno, realizarmos 6 número máximo de audições
públicas. Pretendemos, com a aquiescência dos
V. Ex's, realizar as oito audiências nesta Subco
missão, até porque as questões das minorias e
as minorías aqui comtempladas detêm uma pe
culiaridade muito forte. Entende-se, então, que
esse tempo deve ser desdobrado em seu prazo
maior.

Aprazamos, até para que se tenha um anda
mento rápido, e para que se possa já, e já foram
feitos convites para as quatro primeiras audiên
cias, alguns contatos e marcamos para o dia 27
a audição com os representantes dos deficientes
mentais, os APAEs Pestalozzi;para o dia 28 mar
camos audição pública com os negros; para o
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dia 29, marcamos audição com as populações
indígenas; no dia 3D,audição com os deficientes
físicos.

Srs. Constituintes, nós temos uma questão que
é regimental, e por isso impositiva neste momen
to: no dia 11é o prazo máximo, o prazo derradeiro
e definitivo para que o Relator apresente o seu
trabalho. Então se sugere - e V.Ex" estão rece
bendo as pastas a necessidade imperativa de tra
balharmos no dia 1° de maio, sexta-feira, dia 2
de maio, sábado, dia 3 de maio, domingo, e dia
4 de maio, segunda-feira, em reuniões da audiên
cia. Nós teríamos os dias 5, 6, 7, 8, 9 e 10 para
apreciarmos as propostas que estão sendo dirigi
das à Subcomissão.

Como podemos observar, é um tempo exíguo
e demasiadamente curto para que se possa fazer
um ampla análise desta questão. Também nós,
nesse rápido preâmbulo, já vamos alertando para
a proposta que vai nascer da necessidade de se
fazer essa audição. Ainda tem solicitação dos ne
gros para mais um dia de audiência. Temos a
solicitação dos índios para mais dois dias de au
diência Temos um compromisso de atender os
deficientes visuais, os auditivos. os ostomizados,
talassêmicos e os hansenianos, num dia. Ainda
temos que contemplar as minorias, os homosse
xuais, os álcoolatras anônimos, os supradotados
e outras minorias que estão chegando às suas
postulações e ao desejo de participar.

a que se tem é um prazo muito curto, um
calendário que está à nossa frente, e nós apela
mos, conversamos com alguns companheiros da
Subcomissão, para que se tenha em mente, fun
damentalmente, o momento histórico que esta
mos vivendo, esse momento em que não pode
mos, de maneira alguma, por este ou aquele moti
vo, nos desviar do nosso trabalho.

Eu faço, neste momento - e eu sei que as
propostas virão - um apelo, o apelo mais forte
possível que sejam susceptíveis à nossa neces
sidade de trabalharmos nestes dias de feriados
e até esses dias 1°,2,3, serão momentos muito
ricos até porque poderemos nos debruçar a partir
das 9 horas e 30 minutos, e não teremos o mo
mento da sessão plenária e assim poderemos
tocar a questão do negro, do índio, das minorias,
praticamente o dia inteiro. Então sentimos que
o feriado do calendário nos oportuniza, de certa
forma, o momento de se ter essas questões e
de se travar uma discussão até mais profunda
e mais forte a respeito do assunto.

Temos também que comunicar que, excepcio
nalmente, nos outros dias, ou seja, 27, 28, 29
e 3D, e também o dia 4, à oitava audição, poderão
ser desdobrados, num primeiro momento, das
9 horas e 30 minutos até, digamos assim, 13
horas e 30 minutos, e recomeçar a partir das
17 horas. Aliás neste momento estamos rece
bendo um comunicado nesse sentido, e ainda
que as propostas constitucionais tiveram seu pra
zo ampliado até o dia 6 de maio. Alertamos que
as propostas que esta Subcomissão recebeu não
estão atingindo o número que perfaz a nossa ex
pectativa.

Então, esse tempo das oito audições dará tem
po para a chegada de mais propostas e também
o nosso embasamento, como Constituintes, para
quando venhamos a debater as questões e as
propostas práticas a nós apresentadas.

Temos, portanto, algumas colocações, e estas
foram as iniciais, e gostaríamos de ouvir os de
mais Membros, em cima desse quadro aqui apre
sentado e, muito particularmente, também a
Constituinte Benedita da Silva quanto à questão
da outra audiência sobre os negros Constituintes
Alceni Guerra também terra algl!lmas colocações
a esse respeito e o Constitumte José Carlos Sa
bóia, com relação ao nosso painel de informação
de amanhã.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Alceni
Guerra.

a SR. CONSTITUINTE ALCENI GUERRA 
Sr. Presidente, nestes dias de feriados em Brasílla,
fomos procurados e percebemos que há uma
pluralidade muito grande de entidades em relação
aos negros, e fomos solicitados por eles, para
que interviéssemos junto a V. EX para que lhes
cedêssemos mais um dia de audiência pública,
e que esse dia fosse dia 3 de maio, domingo.
Parece-me justa a reivindicação deles, por doís
motivos: primeiro pela pluralidade de entidades
diferentes que se batem sobre esse assunto, e
depois também pela grandiosidade do problema,
a percentagem elevada de negros na população
brasileira. Acho que deveríamos, se V.Ex- condor
dar, entregar mais um dia a eles, para que tenham
o tempo suficiente para debater o assunto.

A SRA. CONSTITUINTEBENEDITA DA SILVA
- Sr. Presidente, parece que não interpretei bem,
aqui, o que discutimos na nossa primeira reunião,
até muito informal, mas que formalizamos a partir
do entendimento de que teremos que fazer andar
esta Subcomissão. Assim marquei, no meu enten
dimento, audiência, que são audiências públicas,
na rua, para trazer à Subcomissão propostas.
Quer dizer, o fato de ter que estar aqui no dia
1°,que acho ser bem possível, até porque tenho
uma série de compromissos nesses dias, comí
cios, passeatas etc., vai ser quase impossível, re
servei o sábado e domingo exatamente para dis
cutir isso com a comunidade que vai estar entre
gando a mim uma série de propostas, pOIS já
fizeram encontros, assembléia constituinte popu
lar, uma série de coisas. Portanto, acho que deve
ríamos ter um tempo para realizarmos o que já
foi programado e vou ficar muito constrangida
se não puder estar presente também aqui nesta
Subcomissão. Também não poderei desmarcar
com as pessoas à medida em que programaram
reumões, portanto, será impossível eu estar pre
sente aqui nos dias 2 e 3; porque o meu entendi
mento é que também tenhamos de fazer audiên
cias públicas, fora deste plenário. Este foi o meu
entendimento, talvez não seja o dos demais Mem
bros. Aí fica meio complicado.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - A questão
da audiência pública fora deste Plenário esbarra
em algumas questões das quais estamos tendo
o cuidado de fugir, por exemplo, daquela situação
da imagem pública de que a Subcomissão estaria
fazendo turismo. Até quero me socorrer da expe
riência do Senado Lourival Baptista, homem de
mais tempo aqui nesta Casa, entendemos e esta
mos defendendo a sugestão de que essas reu
niões públicas sejam efetivadas aqui no plenário
da Subcomissão, e avançando um pouco, existe
uma possibilidade de fazermos uma viagem à
uma aldeia indígena, e esta visita estaria sendo
contatada para sábado ou domingo, até porque

a nossa briga é contra o relógio e contra o calem
dário. Se declinarmos desse tempo, dos dias 1°,
2 e 3, obrigatoriamente estaremos avançando a
5,6 e 7 e ficaríamos com os dias 8, 9 e 10 para
debatermos todas as questões e propostas a nós
endereçadas. Acho que seria humanamente im
possível apreciarmos, e o Regimento coloca o
dia 11 como o dia em que o Relator Constituinte
Alcem Guerra terá que apresentar o seu relatório;
esse tempo, segundo nos informa as Lideranças
da Constituinte, o seu Presidente, é improrrogável,
e aqui estou recebendo a comunicação de que
o Cacique Raoni concorda com a visita à aldeia
gorotiri, neste sábado. Então, temos mais esta
possibilidade de visita que serra realizada em um
avião da FAB, seria uma visita dos Srs. Consti
tuintes a uma realidade de vida numa aldeia. En
tão ficaríamos adstritos, segundo o entendimento
de alguns companheiros, e hoje teria que ser for
malizado, às audiências neste plenário. Temos
a possibilidade de algumas passagens, temos a
possibilidade, inclusive de hosI:>eda.g~m-'..p~a que
os representantes dos vános Estados, todos os
segmentos, entidades e associações, as minorias,
enfim, venham à Subcomissão prestar o seu teste
munho gravado que será transcrito no documen
to desta Subcomissão para a própria Constituição.

Este é o nosso entendimento e gostaria que
abríssemos o debate, principalmente sobre a ne
cessidade de trabalharmos nos dias 1°,2 e 3 de
maio.

A SRA CONSTITUINTEBENEDITADA SILVA
- Sr. Presidente, ainda protestando no que diz
respeito às audiências públicas. Por exemplo, on
tem, eu estava em audiência no presídio, porque
é impossível que eles tenham um representante
que venha até aqui. Então acho que esta Subco
missão tem os seus complexos, não é o caso
de que vamos estar passeando, quer dizer, não
se considerou para a Subcomissão - que deveria
ter sido considerado - nenhum ônus, mas há
algumas pessoas que formam minorias e que
jamais virão até este plenário, ou que poderão
ter uma representação para defendê-las, e, por
tanto, temos que ir até elas. Esse é o caso; estive
no presídio. Tenho uma visita ao baixo meretrício,
então tenho uma série de compromissos assu
midos e que tenho que cumprir, por isso acho
impossível cumpri-los aqui dentro destas quatro
paredes. Razão pela qual, protesto no que diz res
peito ao fato de que pensem que estamos pas
seando ou não; acho que temos justíílcatívas polí
ticas para dizer da necessidade de ir e vir.

Quanto ao funcionamento nos dias 1°, 2 e 3,
mesmo que eu não esteja presente, acho que
é Importante, interessante que aconteça. Acho
que é meio complicado quando temos um traba
lho com minorias e nem todas elas poderão estar
aqui presentes; temos que nos locomover, temos
que ir e discutir com as pessoas. É isso que eu
gostaria de garantir, que elas não ficassem margi
nalizadas desse processo pelo Simples fato de
não poderem estar presentes às audiências.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Gostaria de
ouvir o posicionamento de outros parlamentares.

O SR. CONSTITUINTESAI.ATIEL CARVALHO
- Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Salatiel Carvalho.
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o SR. CONSTITUINTESALATIEL CARVALHO
- Estamos participando de uma Subcomissão,
que na sua própria composição, no tema que
debate é um pouço relegada a um plano secun
dário, e temos exatamente a missão de dar o
peso devido a esta Subcomissão, que acho, em
verdade', muito importante.

Quanto a conhecermos a realidade, de perto,
dessas classes de pessoas sobre as quais vamos
definir mecanismos de convivência dentro da no
va lei,acho ser de importância fundamental. Desta
forma, concordo plenamente com a Constituinte
Benedita da Silva quando faz a colocação de que
também precisamos ir ao encontro dessa gente.
Quero também manifestar o pensamento de que,
praticamente, já decorreram três meses que os
trabalhos da Constituinte foram iniciados e tive
mos todo esse tempo inicial debatendo a questão
preliminar do Regimento, formação de Comis
sões e outros assuntos. Quando chegamos exata
mente no que é essencial, no que é mais impor
tante, quando vamos nos debruçar sobre os pro
blemas, quando vamos pesquisar, analisar, para
que possamos fazer uma lei dentro da realidade,
dentro da nossa realidade, defrontamo-nos com
essas dificuldades regimentais de datas, com es
sas limitações que, sem dúvida alguma, poderão
reduzir .3 legitimidade, a importância de nosso
trabalho. De forma que, acho que temos que pro
gramar o nosso trabalho com a amplitude que
exige, temos que realizar as audiências que achar
mos convenientes, tanto aqui, como indo aos lo
cais, como essa experiência que vamos ter ao
visitar uma aldeia indígena, já que - pelo menos
dando meu testemunho pessoal- estamos aqui
nesta Subcomissão, mas o nosso nível de conhe
cimento sobre os assuntos sobre os quais vamos
legislar é realmente muito pequeno e será ampla
mente complementado com esses contatos pes
soais que possamos ter.

De forma que, não devemos ter a preocupação
de que haverá uma imagem externa de que a
Subcomissão está fazendo turismo, pois temos
justfflcatívas amplas para mostrarmos que o que
se está fazendo é exatamente uma busca para
um trabalho mais coerente, mais correto, que real
mente corresponda às nossas aspirações. Creio
que esse: problema não vai estar restrito somente
à Subcomissão dos Negros e dos Índios, à nossa
Subcomissão, mas é um problema que afetará
a todas as demais Subcomissões, pelo calendário
que foi colocado aqui é evidente que o tempo
é muito restrito para se executar aquilo que esta
mos planejando e que é nossa missão, que temos
que nos desincumbir dela. Acho que daqui, real
mente deve partir aquilo que seja a aspiração má
xima de todas essas classes e pessoas que esta
mos representando, e inclusive esta Subcomissão
tem essa peculiaridade, estamos analisando a si
tuação e vamos escrever alguma coisa sobre nor
mas de convivência dessas classes que realmente
são problemáticas, como o caso dos deficientes
físicos que têm inclusive problemas de desloca
mento. De forma que acho perfeitamente válida
a colocação de nossa colega Benedita da Silva.

Creio que devemos fazer o máximo para nos
entrossarrnos com todas essas classes sobre as
quais ternos a responsabilidade de escrever den
tro da Constituiçâo aquilo que lhes dirá respeito.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA- Sr. Presidente, em primeiro lugar, gosta
ria de fazer só uma observação inicial, fora do
contexto da minha fala - é um elogio à atitude
que o nosso Presidente Ivo Lech teve diante do
fato de um dos índios ter sido barrado à entrada
desta Casa. Foi uma atitude muito bonita, que
mostrou claramente o espírito desta Subcomis
são. O índio foi barrado por não trajar a roupa
convencional, estava ele com os ornamentos mais
bonitos que carrega, com toda a sua cultura, com
todo o seu ritual e foi barrado porque isso não
é valorizado nos padrões da nossa sociedade, e
aqui nesta Casa ainda não estava sendo valorizado
na portaria. Foi muito bonita a atitude do Presi
dente e de todos os Constituintes desta Subco
missão, ao valorizarem a presença das popula
ções indígenas neste momento da apresentação
das propostas das nações indígenas.

Gostaria de colocar que acho extremamente
válida a preocupação de nosso Constituinte Alceni
Guerra e que a apóio totalmente. Não podemos
relegar a somente um dia de audiência pública
a questão dos grupos negros. O nosso Secretário
já tinha avisado isto, há três ou quatro dias atrás,
na quinta-feira, se não estou enganado, que a
quantidade de grupos negros que estavam pedin
do audiência na nossa Subcomissão estava au
mentando, acho profundamente imprescindível.
Nós somos obrigados a criar um espaço novo,
para que eles sejam também ouvidos, nós tenha
mos dois dias, para esses movimentos negros,
os diversos grupos negros aqui no Brasil. A única
coisa que eu fariaera solicitar a presença da Cons
tituinte Benedita da Silva porque realmente, nós
vamos perder politicamente, se a Constituinte Be
nedita da Silva não estiver presente nesse dia.
Ou nós adiamos, ou nós fazemos com que a
data seja anterior ao dia proposto, ao dia 3, mas
de forma que pudéssemos compatibilizar a pre
sença de um segundo dia de audiência pública,
com os movimentos, negros, grupos negros, com
a presença da nossa Constituinte negra Benedita
da Silva.

A SRA.COtiSTITUINTE BENEDITADASILVA
- Sr. Presidente, entendo, e vou ficar numa situa
ção difícil, já me sentindo aqui numa situação
difícil, sei que tenho que estar presente, agora,
eu não sou onipresente não posso estar em vários
lugares ao mesmo tempo, não sou o DivinoEspí
rito Santo. Nesse sentido, a única coisa que posso
tentar é entrar em contacto com o pessoal de
Volta Redonda, e ver qual é a hora que posso
ser dispensada, e hoje ainda voltarei a dizer. É
o máximo que posso fazer, pois já anunciaram,
e eu não posso deixar de ir, isto é impossível.
E não é apenas uma comunidade negra da igreja,
é a comunidade negra do samba, comunidade
negra homossexual, é toda esta situação da co
munidade negra. Então eu não posso faltar é im
possível fazer isto. Dessa forma, vou tentar, hoje,
entrar em contacto com o pessoal de lá, e saber
que horas eles podem me dispensar e ver se eu
concilio, porque de outra forma não será possível.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Pois não.
Tenho aqui umâ proposta, já pelo que se conse
guiu alinhavar, dia 10de maio, se faria uma audiên
cia com os deficientes visuais, e eu até alerto

para um segmento com muita complexidade, os
auditivos, os ostomizados, os Talassêmicos e os
hansenianos, dia 2 de maio, mais um dia para
os índios, as populações indigenas. Dia 3 os ne
gros, e no dia 4, segunda-feira, minorias, homos
sexuars, alcoólatras anônimos, e os supradotados,
e ainda outras minorias que formulem o pedido
a esta Subcomissão.

Cumprindo este calendário, nós alertamos que
teríamos no dia :5 ao dia 10 para discussão para
todas às propostas encaminhadas. Então, mais
uma vez, e estou sendo repetitivo, mas ficaríamos
com 5 dias apenas para debater as propostas
e para auxiliaro relator no seu trabalho que obriga
toriamente, regimentalmente, deve ser apresen
tado no dia 11. Então, este o aspecto que se
teria e nós colocamos em discussão este calen
dário das audiências públicas na Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Apre
sentei sugestão de norma constitucional, não es
tou nesta Subcomissão, nem como titular, tam
pouco como suplente, embora tenha sido uma
das minhas opções, desde a primeira hora. Por
isto venho aqui, agora, solicitar, embora deva ha
ver muitas propostas, tenho sugestão de norma
constitucional que trata da criação do Estado Indí
gena. Parece-me de grande importância e gosta
ria de deixar registrado aqui o meu pleito de ser
convocado quando da discussão, para poder
apresentar a defesa e a argumentação devida para
esta matéria que me parece de grande relevância.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - V. Ex' está
então formalmente convidado a participar da au
diência pública, como autor dessa proposta, no
dia 2 de maio, ou ainda, no dia 29 de abril; só
rogaríamos ao Constituinte Ruy Nedel que fizesse
um contato com as Lideranças das populações
indígenas até para colocar bem esse seu tema,
em cima deste roteiro que as lideranças estão
querendo apresentar de uma forma bastante obje
tiva ao Plenário da Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTERUYNEDEL - Eu não
gostaria de pessoalmente entrar em contato com
comunidades ou para a defesa desta idéia que
me parece ser da competência da Subcomissão.
Acho que seria um trabalho paralelo e não engran
deceria esta Subcomissão tão importante e tão
bem composta de membros ilustres, e prejudi
caria à própria idéia, e o trabalho da Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Mais uma
vez aceito a colocação do Constituinte Ruy Nedel,
e colocamos em discussão o nosso roteiro de
audiências públicas.

O SR. RELATOR(Alceni Guerra) - Então nós
teríamos três dias para os deficientes, dois dias
para os índios, um dia para minorias, e dois dias
para os negros. Gostaria de consultar o represen
tante aqui dos deficientes se três dias, dada esta
premência de tempo, não seria um exagero, de
nossa parte, nós não estaríamos prejudicando,
por exemplo, às populações negras?

O SR.PRESIDENTE (IvoLech) - Nós entende
mos que nesses três dias até eles não conseguirão
esgotar o assunto, como nenhum dfisses outros
clias conseguirá esgotar o assunto dessas mino
rias. Os deficientes mentais perfazem um total
acima 50% das questões portadoras de deficiên
cias, eles devem estar no Brasil na ordem de qua-
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se 7 milhões de deficientes mentais, os ditos ex
cepcionais. Então, eles têm complexidade assim
muito grande com relação a sua educação, em
relação ao trabalho, enfim, à vida do deficiente
mental, do excepcional. Os deficientes físicos têm
também as suas questões e têm também situa
ções muito próprias desses segmentos, e notada
mente das suas peculiaridades físicas. E ainda,
os deficientes visuais, os nossos irmãos que não
têm a visão, têm o problema seriíssimo na sua
educação, no seu trabalho, na sua vida enfim.
Os auditivos também correspondem a outra par
cela deste segmento, de complexidade muito
grande nas suas postulações, e nos seus anseios,
com relação principalmente ao documento cons
titucional. Os ostomizados é uma questão muito
séria que nós temos que encarar de frente. Os
hansenianos também é uma parcela deste seg
mento aí, que requer uma atenção muito forte
nossa, inclusive, neste documento constitucional.
Tenho notícia e não tenho convivência maior com
os talassêmicos - parece que é uma situação
que é também tremendamente difícil - que vi
vem esta parcela de pessoas, que portam esta
deficiência. Temos ainda a colocar os hemofíhcos
que entrariam nesta categoria, com colocações
serlíssímas, que nós entendemos que isto aqui
seria o mínimo que pode fazer para contemplar
e ouvir, mas estamos discutindo até se tem a
possibilidade de aceitação do Plenário, se jogar
um pouco mais ou um pouco menos, estas dispo
nibilidades de datas.

O SR. CONSTITUINTE SARNEY ALHO-Aca
bo de vir de uma reunião da Subcomissão de
Soberania e Relações intemacionais, e creio que
será do interesse da Presidência e da Comissão
tomar conhecimento, se é que ainda não toma
ram, de que verificamos que as audiências públi
cas elas poderão ser feitas não somente em uma
sessão dividida em uma parte do mesmo dia,
mas em até 3 reuniões, que podem ser reuniões
subdivididas em até 2 vezes por dia. Trago isso
ao conhecimento da Mesa, e não sei se já tinham
tomado conhecimento antes, acho que isto pode
ria, realmente, vir a compatibilizar o problema do
tempo, com o problema das audiências.

Na realidade se fizermos um organograma vi
sando justamente ouvir o maior número de pes
soas e obedecer o que dispõe o art. 14 do nosso
Regimento da Constituinte, nós poderíamos ter
tempo suficiente para ouvira todas essas minorias
que desejamos ouvir.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Lourival Baptista.

O SR. CONSTITUINTE LOURIVAL BAPTISTA
- Sr. Presidente, é a primeira reunião a que com
pareço, e não pude estar aqui na instalação, por
que eu estava no exterior, mas ouvi com muita
atenção as suas ponderações. Vique o seu intuito
era pestigiar esta Subcomissão com a vinda da
queles que deveriam ser ouvidos aqui. Isto sim,
é um prestígio da Subcomissão.

Quanto ao desejo da ilustre Constituinte Bene
dita da Silva, acho válida. Quer dizer, que ela vá
às suas bases e ouça, com a sua Liderança, seus
amigos e aqueles que naturalmente têm interesse
de dar depoimento sobre o que está acontecendo.
E, depois, traga para esta Subcomissão se porven
tura não pudermos ir lá; ela estará presente e
trará para aqui o resultado de suas conversas,

dos seus entendimentos. Tenho a certeza de que
ela tudo fará para que venha estar presente aqui
no dia em que a raça negra seja dlscutida,

Quanto a mim quero felicitar pelo seu desem
penho, e pela sua ação hoje em trazer aquele
índio até este recinto. E quanto ao mais, eu pediria
licença, Sr. Presidente, hoje tenho um compro
misso para às 12 horas e 15 minutos, anterior
mente firmado, e estarei sempre presente ao rotei
ro que aqui foi determinado e que eu não tenho
dúvida de que será votado por esta Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Muito obri
gado Senador Lourival Baptista.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Pela
ordem, Sr. Presidente. (Assentimento do Sr. Presi
dente)

Só para uma avaliação na questão das minorias
com problemas de saúde. Temos minorias étni
cas culturais, uma série de problemas, agora estas
minorias com problemas de saúde, os que têm
problemas de hanseníase, de hemofilia e tantas
outras, eu perguntaria se já foi feito algum contato
com a Subcomissão da Saúde, porque é possível
que eles entrem com artigos constitucionais, evi
tando o máximo que se crie estigmas por determi
nadas doenças, um grupo social. Parece-me que
há risco de haver superposição, se bem que a
sistematização depois poderia corrigir isto, mas
me parece que se adiantaria a esta Subcomissão,
se ela contatasse com a Subcomissão de Saúde
e Seguridade.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Pois não.
Nós estamos democraticamente recebendo a
manifestação e o desejo destes segmentos, des
sas parcelas papulares de se fazerouviraqui como
mínorias. Então, baseado nisto, e até entendendo
que não inviabilíza as colocações destes segmen
tos na Comissão de Saúde também, porque en
tendemos que tanto mais canais forem abertos
neste trabalho Constituinte, mais rico poderá ser
o nosso entendimento, e mais rico poderá ser
o resultado deste trabalho. Então, com este intuito
e com esta intenção, a Subcomissão está rece
bendo, e se depender do nosso entendimento
nós iremos ouvir também e alertar, e estamos
alertando, para que façam o contato com a Sub
comissão da Saúde, e também entendemos ali
que a Saúde terá dois dias apenas para audiência
pública, os outros dois dias serão destinados à
Seguridade ou melhor, são 3 dias para a Saúde,
e 3 dias para a Seguridade, e o Meio Ambiente
dois dias. Então, o tempo lá parece que é também
bastante exíguo. Então, até por isto nós estamos
privilegiando, estamos ouvindo. Mas este é
contacto do Relator da Subcomissão de Saúde
e Seguridade, o qual já cita que haja superposição
posterior.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Continua
livre a palavra.

O SR. RElATOR (Alceni Guerra) - Tenho um
outro pleito a fazer. O Sr. Presidente colocou à
disposição do Plenário os dias de 5 a 10 para
os debates, a respeito das proposições apresen
tadas. Eu gostaria, Sr. Presidente, que refizésse
mos essa conta; deixássemos para debates 4 dias,
de terça a sexta-feira Porque o Relator precisa
de pelo menos dois para depois fazer o relatório,
e usaria para isso o sábado e o domingo, e segun
da-feira apresentaria ainda o último esboço, antes

do debate que se inicia no dia 12. Parece-me
que 4 dias para debates, salvo melhor juízo, é
o suficiente para nós analisarmos aqui as propos
tas apresentadas.

O SR.PRESIDENTE (IvoLech) - Perfeito. Está
em apreciação a proposta do Relator, nobre De
putado Alcem Guerra, colocando-nos necessida
de de ter, o Relator, 2 dias - 9 e 10 - para
preparar o seu relatório.

A SRA. CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
-Condordo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA - Eu pediria apenas ao nobre Relator,
Constituinte Alceni Guerra, para colocar de novo
as datas, porque estou com problema em tomo
do que foi colocado.

O SR. RElATOR (AlceniGuerra) - Nós ficaría
mos com os dias 5, terça-feira, 7 e 8, até sexta
feira, para o debate aqui das proposições apresen
tadas. E reservaria o dia 9 e 10, sábado e domingo,
para a confecção do relatório, e apresentaria à
Comissão, no dia 11, antes de entregar ao Presi
dente, para um último debate, o relatório.

O SR. CONSTlTUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA- Gostaria apenas de levantar uma ques
tão. O que me preocupa, neste caso, é o seguinte:
9 e 10 para o nosso Relator fazer a elaboração,
confeccionar todas as propostas; dia 11 apresen
tação à Subcomissão. Então, o que me preocupa,
é uma questão que eu coloco ao nosso Consti
tuinte Alceni Guerra. Se ele teria condições de
não ficar muito apertado, em termos de tempo,
somente estes dois dias. Esta a primeira questão
que coloco. Mas aí irá depender somente da visão
que ele tem ou não, se não ficará muito sobrecar
regado.

E a segunda questão diz respeito a seguinte:
no momento em que o nosso Relator fizer a sua
exposição, o seu relatório, no dia 11, se a Subco
missão vai ficar sem tempo para o debate final.
Aí eu gostaria de sugerir o contrário, que o nosso
Relator ficaria com o dia 8 e 9, se ele achar conve
niente somente dois dias, faria a apresentação
do relatório no dia 10 e iríamos ter, para não
haver sobrecarga do Relator no momento final,
por precaução, teríamos o dia 11 para a apresen
tação final; seria feita a apresentação inicial no
dia 10, e no dia 11 a apresentação final, se tiver
mos problema de discussão, de aprovação ainda
nesse penúltimo dia.

Eu considero realmente exíguo o tempo de dois
dias. Só não quis acrescentar mais um dia porque
me pareceu que eu estaria retirando dos debates
do Plenário um dia muito importante, o dia 8.
Mas considero exíguo dois dias para fazero relató
rio. E depois, Constituinte José Carlos Sabóia,
nós teremos para debate, para aprovação pelo
Plenário do relatório, os dias 12, 13 e 14. São
três dias que o Plenário tem para o debate e a
aprovação do relatório. Agora, se o Plenário for
generoso e me conceder mais o dia 8, eu ficaria
muito contente, porque eu acho que, realmente,
dois dias é um tempo muito exíguo para se fazer
o relatório.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Vamos deba
ter essa proposta do Relator Alceni Guerra, dando
ao Relator o prazo dos dia 9 e 10, para tal tarefa.



A SRA.CONSTITUINTEBENEDITADA SILVA
- Dia 30, Presidente, ele precisou.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Porque no
dia 30 nós já teríamos o Marcelo Rubens Paiva.
Seria até mais propícia a vinda do professor Darcy
Ribeiro dia 2 de maio ou dia 3, porque no dia
2 se debate a questão do índio, e no dia 3 a
questão do negro.

A SRA. CONSTITUINTEBENEDITADA SILVA
- Mas acontece que existe dificuldade a nível
de agenda do professor Darcy. Eu também tentei
o contato. E muito difícil. Essa gente fina assim
é muito difícil. Agora, seria interessante até que
ele pudesse vir no dia 30. Seria enriquecedor o
debate.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - É, eu enten
do que não podemos nos frustrar de ouvir Darcy
Ribeiro.

A SRA CONSTITUINTEBENEDITA DA SILVA
-Eu também.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Tanto o dia
30, preferencialmente dia 2 ou 3, mas no dia
30 também se abre essa possibilidade, até porque
vamos nos sentir honrados com a presença dele
aqui. Seria, então, no sentido de que, preferen
cialmente, no dia 2 ou 3.

O Relator Alceni Guerra nos encaminhou aqui
uma proposta de visita à nossa aldeia indígena,
a se.refetivada no dia 9, aproveitando esse período
aqui, em que o Relator estaria se dedicando a
esse trabalho e, de uma certa forma, não estaría
mos, nós aqui, envolvidos com os trabalhos da
Subcomissão. Gostaria de ver com o colega José
Carlos Sabóia e com os demais Constituintes pre
sentes da possibilidade de se passar essa visita
para o dia 9. Nós teríamos de consultar os repre
sentantes indígenas, e nós teríamos a resposta
ainda hoje à tarde para fechar o calendário.

O SR. CONSTITUINTEJosé Carlos Sabóia 
Manuela Carneiro.

O SR.PRESIDENTE (IvoLech) - Manuela Car
neiro Cunha, Presidente da Associação Brasileira

A SRA.CONSTITUINTEBENEDITADA SILVA
- O que se pode confirmar é a presença de
Florestan Fernandes. O Joel Rufino ainda ficou
de me dizer se pode ou não, ele teria um compro
misso, foi muito em cima, não daria para ele vir,
mas de qualquer maneira eu vou tentar forçar
um pouquinho mais. Mas confirmado, então, nes
se caso, o Florestan Fernandes.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Então, nós
já temos aqui o nome da professora Eunice Du
ran, o nome do Herbert de Souza, o nome do
Professor e Constituinte Florestan Fernandes e
o nome do Professor Paulo Roberto Moreira. Eu
acho que com esses quatro nomes nós podería
mos fechar, e ainda com a possibilidade de ter
mos um quinto nome, e não menos rico, da pro
fessora Marina.

o SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - O Consti
tuinte José Carlos Sabóia retira a oferta do dia
8?

A SRA. CONSTITUINTEBENEDITADA SILVA
-Perfeito
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A SRA. CONSTITUINTEBENEDITADA SILVA ciente fíSICO que, inclusive, ~os honra com a sua de Antropologia. E a professora Manuela teria aín-
- O que foi colocado é a possibilidade e não presença aqui no plenário da Subcomissão, que da mais uma peculiaridade, que ela se encontra
ficar apertado, mas na medida em que se têm abordaria também esta questão a nível de minoria em Brasília. Então, nós não teríamos, a Subco-
12, 13 e 14, eu não vou abrir mão e, muito particularmente, a nível das pessoas por- missão e a Constituinte, o gasto com a passagem

tadoras de deflciêncras. e estada dessa professora.
Enfim, nós temos esses nomes e gostaríamos Então, poderíamos fechar com esses CinCO no-

de ouvir a posição e as colocações do Constituinte mes e teríamos amanhã, a partir de 9:30h, esse
José Carlos Sabóia quanto ao andamento desse painel de informação, já a partir deste momento
painel que realizaremos amanhã. aqui com algumas atitudes e providências da Sub-

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA- comissão, com relação a fornecer passagem para
BÓIA- Dos contatos realizados, já foram acerta- ti professora Eunice, em São Paulo, para o Herbert
das as presenças da Professora Eunice Duran, de Souza, no RIo de Janeiro, e uma divulgação
uma grande antropóloga, com estudos muitos da Subcomissão, e o apelo também aos parla-
profundos em todas essas áreas que dizem res- mentares que façam a dIVUlgação e promovam
peito ao estigma, aos preconceitos, ao etnocen- esse nosso encontro amanhã, de vitalimportância
trismo; e a presença do Herbert de Souza, o Beti- para o trabalho e para a própria qualificação da
nho. O Professor Florestan Fernandes ou o Pro- Subcomissão nesse aspecto de debate das mino-
fessor Joel Rufino estão dependendo da palavra rias.
agora da nossa Constitumte Benedita da Silva. O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA-
Foi feito um contato também, de uma indicação BÓIA - Sr. Presidente, desculpe Interrompê-lo,
que fOI unânime, consensual, desta Subcomissão, mas é pela ordem. A questão que diz respeito
com o Professor Darcy Ribeiro colocou o seguin- à generosidade do Professor Darcy Ribeiro, em
te: ele ficou muito honrado com o convite, gostaria se colocar à disposição, eu pedina só uma respos-
imensamente de participar, de dar o seu depoi- ta dos nossos companheiros Constituintes, por-
mento a esta Subcomissão, mas ele tinha um que eu me comprometi com ele de que eu diria
compromisso com dois governadores no dia 23, uma resposta para ele, se haveria possrbllidade
fora, inclusive, de Minas Gerais, uma VIagem com ou não.
dois governadores para ver questões da educa- OSR PRESIDENTE (IvoLech)-Teriapossibi-
ção. Então, ele se prontificou, não foi nem um lidade de o professor Darcy Ribeiro estar aqui
pedido nosso, foi ele mesmo que se prontificou, dia 1"de maio, ou dia 2 de maio?
generosamente, a participar, e colocou um segun
do dia, uma segunda data, em que ele se colocaria
à drsposlção da Subcomissão. foi o dia 3D, se
eu não estou enganado. Se a Subcomissão dese
jar a presença dele, ele estaria à disposição e
viriade Minas até Brasília para prestar o seu depoi
mento.

Foi contatado, também, o cientista político que
faz parte da Subcomissão dos Direitos Humanos
e da Comissão Teotônio Vilela, em São Paulo,
Paulo Sérgio Pinheiro, que seria uma grande pre
sença nesta Subcomissão. Infelizmente ele já ti
nha outra data, tentou de todas as formas evitar
a viagem ao Rio, o compromisso que ele tinha
no Rio, mas não pôde participar E o último con
tato que foi feito, com a família, não foi com a
própria pessoa, foi com o Marcelo Paíva, que esta
rá aqui no dia 30.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - POIS não.
Nós contatamos, foi contatada a Professora Euni
ce Duran, antropóloga social da USP, São Paulo,
para estar aqui amanhã. Contatado, também o
Herbert de Souza, o Betinho, Presidente do IBASE,
Rio de .Janeíro, para também estar aqui abor
dando essa questão das minorias, a questão do
preconceito, do estigma, enfim, todas essas ques
tões aí que dizem respeito à nossa Subcorrussâo
e às minorias. Temos a possibilidade, também,
de ouvirmos - não sei se a Constituinte Benedita
da Silva contatou com a Professora Lélia Gonza
lez, e com o Professor Joel Rufino: também se
teria a possibilidade de ouvir o Professor, o Consti
tuinte Florestan Fernandes, e ainda a antropóloga
Manuela Cameiro, que dentro de alguns minutos
nos dará a sua posição da possíbrlídade de estar
aqui debatendo e colocando ao Plenário da Sub
comissão a questão das minorias. E temos ainda
? Professor Paulo Roberto Moreira, é um defi-

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA-- Pela ordem. Eu sou totalmente a favor,
se o nosso Relator não ficar sobrecarregado, da
proposta que ele fez.Agora, me preocupa a possi
bilidade dele ficar sobrecarregado. Então, a pro
posta que eu tenho seria de que nós devemos
dar três dias para o Relator fazer isso. Não vai
ser fácil, é difícil esse trabalho. Nós vamos estar
acompanhando o trabalho do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Então nós
poderíamos aprazar assim, até para não deixar
a questáo definitiva, em havendo a necessidade,
e o clima da subcomissão é o melhor possível,
nós passamos o dia 8, 9 e 10 Vamos tentar traba
lhar de uma maneira conjunta, como se tem tra
balhada, e em havendo necessidade, nós sería
mos os primeiros, pelo volume de trabalho, a re
conhecer essa necessidade. Gostaríamos de colo
car em votação o calendário de audição da Sub
comissão: dia 27: deficientes mentais, APAE, e
Pestalozzí, dia 28: negros; dia 29: populações indí
genas, dia 30: deficientes físicos, dia 10de maio
deficientes visuais, auditivos, osteonizados, talas
sêrnícos e hansenianos, dia 2 de maio, índios,
populações indígenas, dia 3 de maio negros, dia
4 de maio minorias, homossexuais, alcoólatras
anônimos, supradotados e hemofílicos.

Está em votação a proposta de calendário das
audíências públicas da Subcomissão. (Pausa)

Aprovado
Passamos agora - e eu gostaria de me socor

rer com o Constituinte José Carlos Sabóia - para
o nosso painel de informações que será realizado
amanhã a partir das 9:30 hs.

A SRA. CONSTITUINTEBENEDITADA SILVA
- Sr. Presidente, pela ordem. É com relação à
aprovaçáo. A aprovação ainda sofre aquele aden
do do dia 3 Mais tarde eu volto a comunicar
ao Presidente se posso estar presente ou não no
dia 3.
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Nós estamos apelando à direção, à Presidência
da Constituinte, para que nos coloque aqui du
rante as audições, no mínimo, uma assessoria
jurídica, versada no Direito Constitucional, para
que possa dar a cada momento, e de viva voz,
algum esclarecimento sobre a questão constitu
cional, sobre a lei ordinária, sobre a lei comple
mentar, enfim, para que esta questão seja passada
às personalidades e pessoas, e representantes que
estarão aqui nas audiências públicas, para que
não venham essas colocações precisarem ser fei
tas por nós Constituintes, até porque o nosso de
sejo, o nosso papel é de ouvir e não vamos, de
forma nenhuma, cercear, não vamos colocar óbi
ces no terreno jurídico, no terreno constitucional.
Então, nós estamos entendendo que é mais propí
cio, que é mais lógico, que é mais racional que
as colocações jurídicas e as colocações constitu
cionais sejam prestadas, sejam feitas e colocadas
por um assessor neutro, um assessor tanto do
Senado quanto da Câmara, que venha colocar
e nos eximir daquele papel de dizer: "Isso não
é matéria constitucional."

Nós vamor ouvir, mas não queremos cercear
e gostaríamos de livraros Constituintes de alguma
colocação restritiva às formulações aqui no Ple
nário.

Então, da nossa parte, eram essas as explica
ções e nós colocamos a palavra à disposição dos
presentes.

Amanhã, às 9:30h, eu apelo e rogo aos Consti
tuintes para que estejam presentes para ajudar
a receber as autoridades e os convidados espe
ciais para o nosso painel de informação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA - Pela ordem, Sr. Presidente Eu pediria
encarecidamente ao nosso Presidente, ao nosso
secretário e ao nosso Relator que, se fosse possí
vel, nós fizéssemos uma profunda divulgação jun
to à imprensa para o dia de amanhã. O que acon
teceu hoje nesta Subcomissão fOI algo de extraor
dinário, em termos políticos. O que aconteceu
na 4' feira da semana passada foi algo de extraor
dinário. O nosso Presidente não estava presente,
pediu ao Presidente da nossa Comissão Temática,
Ordem Social, para estar presente, porque o nos
so Constítumte IvoLech não podia estar presente,
e foi um fato político também muito bonito, quan
do o Movimento Negro entregou o documento
à Constítumte

Então, eu pediria encarecidamente para que
houvesse um trabalho junto à imprensa, de divul
gação nos jornais, amanhã, e se possível, até nos
jornais de televíssão, hoje à noite, com relação
ao que vai acontecer amanhã Ou nós fazemos
isso ou nós não avançamos politicamente no nos
so trabalho. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Muitoobriga
do. Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 12 horas e 17
minutos)

ATADA QUARTA REUNIÃO,
REAUZADA DIA23 DE ABRIL DE 1987

Aos vinte e três dias do mês de abril 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 Negros, Popula
ções Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias,

sob a Presidência do Senhor Constiuinte IvoLech,
com a presença dos seguintes constituintes: José
Carlos Sabóia, Nelson Seixas, Doreto Camparani,
Benedita da Silva,Vasco Alves,Alceni Guerra, Jacy
Scanagatta, Salatiel Carvalho, Florestan Fernan
des, Luiz Inácio Lula da Silva, Bosco França, Edi
valdo Motta e Haroldo Sabóia. Havendo número
regimental o Senhor Presidente declarou inicia
dos os trabalhos e solicitou que fosse dispensada
a leitura da ata da reunião anterior, que foi consi
derada aprovada. Em seguida foi iniciado o Painel
Sobre as Atividades da Subcomissão com a Pales
tra da Professora Manoela Carneiro Cunha - Pre
sidente da Associação Brasileira de Antropologia
- que traçou um perfil histórico do problema
do índio. Dando prosseguimento ao painel o Pro
fessor Paulo Roberto Moreira - Economista,
Mestre em Filosofia e Assessor do Ministério da
Cultura - dissertou sobre as Aspirações dos Por
tadores de Deficiência Física na Nova Constitui
ção e finalizando o Painel o Constituinte Florestan
Fernandes descreveu Aspectos Sociais dos Pro
blemas dos Negros e Indigenas. Em seguida o
Senhor Presidente convidou todos os Senhores
Constituintes para a próxima reunião a realizar-se
dia 27 de abril às 9:00 horas, quando será realí
zada Audiência pública com a Presença de Repre
sentantes das APAE e PESTALOZZJ de todo Bra
sil. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presi
dente deu por encerrada esta reunião, às treze
horas, cujo inteiro teor será publicado, após a
tradução das notas taquigráficas e o competente
registro datilográfico, no Diário da Assembléia Na
cional Constituinte. E, para constar, eu Carlos Gui
lherme Fonseca, Secretário, lavrei a presente Ata
que depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.

AJYEXOÀ ATA DA 4' REUNIÃO DA S(JB
COMISSÃO DOS NEGROS, POPULAÇÓES
INDÍGENAS, PESSOAS DEAClENTESEMI
NORIAS. REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE
1987, ÀS NOVE HORAS E TRINTA MINU
TOS, ÍNTEGRA DO APANHAMENTO TA
OO/GRÁFICO, COM P{JBUCAÇÃO DEVlDA
MENTEAUTORIZADA PELO SENHOR PRE
SIDENTE DA S{JBCOMISSÃO, CONST/
mlNTE IVO LECH.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Srs. Consti
tuintes, ainda não contamos com número legal,
mas, motivados pela necessidade de a nossa Pai
nelista, Professora ManueIa Carneiro da Cunha,
Presidente da Associação Brasileira de Antropo
logia, ter de apanhar o avião às 11 horas, somos
forçados a dar início aos nossos trabalhos neste
momento.

Convidamos o Constituinte José Carlos Sabóia
para participar da Mesa e fazer uma rápida sauda
ção e apresentação da professora, sua Colega
Antropóloga, ao Plenário e aos convidados da
Subcomissão.

Com a palavra o Constituinte José Carlos Sa
bóia.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA-Sr. Presidente, Srs. Constiuintes e demais
Membros participantes desta audiência:

Vou ser muito sintético, porque a Professora
Manuela Carneiro da Cunha terá que sair daqui,
para pegar o avião, às 10:30 horas.

Antes de qualquer outra apresentação, direi que
a Professora Manuela Carneiro da Cunha é hoje

uma das maiores Cientistas na área da Antropo
logia Social. Além de Cientista, é uma das pessoas
mais comprometidas hoje, com a questão das
minorias, no que diz respeito às populações indi
genas. A Professora Manuela Carneiro da Cunha
alguma sensibilidade tem pelo que significa a
questão das minorias Em parte, aprendi com
uma mulher, uma Cientista que foi minha profes
sora na Universidade de Campinas, e a quem
aprendi a respeitar pela inteligência e pela digni
dade no trato da questão social, no trato da ques
tão das minorias.

Professora Manuela, hoje, se engrandece a As
sembléia Nacional Constituinte com sua presença
entre nós.

ASRA.MANUELA CARNEIRO CUNHA-Agra
deço ao Constituinte José Carlos Sabóia as
palavras excessivas, bem como à Subcomissão
o convite que me foi feito para virfalar aqui, pedin
do desculpas por ter que ser breve.

Abordarei diretamente algumas questões que
me parecem talvez ser esclarecedoras da questão
das minorias, sobretudo da questão indígena.

Talvez eu deva falar rapidamente sobre o que
é uma minoria. Minoria, já se observou, muitas
vezes, diz respeito a maioria populacionais. Exis
tem minorias de mulheres que estão integradas
na maioria populacional. E ser minoria, o que
isso significa? Basicamente, significa que são só
cías minoritárias de um projeto de nação.

E um problema que merece certa reflexão, na
medida em que significa também que, índepen
dentemente do peso demográfico sobre uma po
pulação, eles podem ser sócios das decisões fun
damentais que vão afetá-los.

Neste sentido, há que se pensar em como esta
nova Carta Constitucional deve tratar aqueles que
não têm a força majoritária no País, quer dizer,
qual é o papel que se deve dar àqueles estratos
populacionais.

É este o sentido verdadeiro de minorias; não
é um sentido demográfico. Enfatizo esta questão.

No caso do indígena, a minoria indígena é tam
bém uma minoria fortemente demográfica. É
uma ínfima parcela da população, mas é também
uma ínfla parcela daqueles 6 milhões de índios
que aqui habitavam quando o Brasil foi suposta
mente descoberto.

Isso dá a medida do genocfdio que foi praticado
neste País. Temos, hoje, algo em tomo de 220
mil índios, distribuídos em 180 sociedades dife
rentes. Representa uma riqueza cultura que é difí
cil de ser avaliada.

Atendência à homogeneização, que foi caracte
ristica do começo deste século, por exemplo, e
veio até o pós-guerra, foi fortemente marcada
também por essa expectativa de uma grande ho
mogeneização de que o Mundo seria uma aldeia
globa. Ao contrário, o que se viu foi o renascer
das especificidades e também os valores extraor
dinários que se começou a perceber em socie
dades diferentes.

O Brasil tem 18D sociedades diferentes, tem
180 línguas diferentes, e isso contribui para o
patrimônio cultural da Humanidade. Cada socie
dade é uma forma original especifica de convívio
entre seres humanos.

Significa, também, essa riqueza cultural ser um
aspecto que é riqueza tecnológica. Talvez seja
bom lembrar: está saindo, nos próximos dias, um
livroda antropóloga Berta Ribeiro,que trata exata-
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mente dessa contribuição tecnológica do índio.
Não é apenas uma contribuição tecnológica pas
sada, quando desenvolveu coisas tão necessánas,
como, por exemplo, o cultivo da mandioca, é tam
bém uma contribuição tecnológica atual, no ma
nejo do território, em particular, do território ama
zônico, de toda a Amazônia Legal, em que os
índios detêm um conhecimento ecológico de fun
damentai importância.

Só para dar uma idéia do que isso significa,
lembro que - tomando apenas um exemplo par
ticular _. os Assurinis, do Pará, cultivavam 12
tipos diferentes de batata-doce, o que mostra a
domesticação e o conhecimento de muito mais
espécies que os outros brasileiros conhecem. Eles
foram compelidos a fugir, e, nessa fulila, perde
ram-se várias espécies.

Os lanomanis conhecem 354 plantas medici
nais do seu habitat, Isso significa também uma
riqueza do conhecimento científico que não pode
ser perdido, e não pode ser perdido, como dtzia
ontem a Constituinte que aqui falou, para o futuro
também. Não temos só um legado indígena. te
mos um projeto de futuro em comum. Alguns
direitos dos índios derivam da sua condição de
minoria, no sentido que eu estava colocando ante
ríormente, ou seja, as sociedades indígenas são
pertícularmente vulneráveis, todos sabemos disto.
É por isso que o Marechal Rondon disse que
o Brasil tinha para com os índios uma grande
dívida, a grande dívida de preservar a possibilidde
de eles sobreviverem. Quando Rondon iniciou o
Serviço de Proteção aos Índios, debate que se
travava era entre o extermínio total dos índios
e a possibílíddede lhes dar um futuro, e a política
seguida, a partir daí, foi a de preservar a possibi
lidade, ou seja, a possibilidade de sobrevida, a
possibilidade de proteger o encontro que sempre
foi fatal quando travado diretamente entre a socie
dade envolvente e os índios. O Estado tomou
para si a responsabilidade de uma proteção espe
cial. Essa proteção espeêial é decorrente da vulne
rabUidade dos índios.

Há outra questão que não decorre da vulnera
bUidade elas sociedades indígenas, que é o direito
à terra. O direito à terra é um direito totalmente
diferente da proteção especial que se dá às socie
dades indígenas. O direito à terra é o reconhe
cimento que vem desde a Colônia, de que os
índios são os primeiros ocupantes do Brasil. Isso
foi reconhecido desde o século XVI, quando se
discutiu, por exemplo, se o Papa Alexandre VI
tinha o direito de ficar traçando a lmha de Torde
silhas e dando terras a leste e a oeste para Portugal
e Espanha. Com que direito ele dava essas terras?
E tratadista do século XVI, em particular Francisco
de Vitória, que é o fundador do Direito interna
cional, foi muito taxativo, quer dizer, não havia
soberania do Papa para discutir essas terras. Ele
podia dar um direito de missão. As terras, na ver
dade, pertenciam aos índios. Era uma discussão
que tinha um impacto político evidente. Havia
quem sustentasse, por exemplo, que os índios,
não conhecendo a verdadeira fé, não tinham ver
dadeira soberania, ou que, estando em estado
de pecado, não podiam ter verdadeiro domínio
sobre suas terras. Apesar de muito conveniente
para as Coroas portuguesa e espanhola se negas
sem os díreítos territoriais aos índios. Apesar disso
prevaleceu no Direito, particularmente com Fran
cisco de Vitória, que os índios eram verdadeiros
senhores de suas terras.

Estou enfatizando este ponto para mostrar que
toda legislação colonial subseqüente para o Brasil
e para o Maranhão, durante toda a Colônia reco
nheceu esses direitos originários dos índios, pelo
simples fato de eles serem os primeiros ocupan
tes

Na própria Lei das Terras, em 1850, está implí
CItO, e quem o sustenta muito bem éJoão Mendes
Júnior em seu livro, um livro de 1912, que íntítu
lava "Os Índios - Seus Direitos individuais e Polí
ticos", os títulos indígenas sobre sua terras não
necessitam de revalidação, eram títulos congê
nitos, eram titulos originários. Não vou estender
me aqui, porque não teria tempo, mas é impor
tante se perceber que há dois tipos de direitos
para os índios: um, que deriva, portanto, da vulne
rabilidade das suas sociedades, outro, que deriva
da sua condição de primeiros ocupantes dessas
terras, e que é uma tradição. Só queria lembrar
aqui que é uma tradição jurídica brasileira, porque
não só na Colônia, não só no Império, nas Consti
tuições brasileiras, desde 1934, 37, em 46, em
67 e em 69, todas elas têm um artigo, um ou
mais artigos até, sobre os Díreitos Territoriais Índi
genas. As terras ocupadas pelos índios são de
sua posse permanente, é o texto atual do art.
198. São, portanto, direitos históricos.

Qual é a natureza dessas terras indígenas? Es
tou enfatizando a questão das terras porque, hoje,
é basicamente uma questão de terras, uma ques
tão de riquezas naturais, principalmente de mine
ração, e uma questão de fronteiras.

Quanto às fronteiras, é muito irônico, que du
rante a Colônia, os índios fossem usados ao mes
mo tempo como problema de mão-de-obra es
crava e também como problemas de fronteira.
Ao inverso do que é hoje, os índios eram usados,
durante toda a Colônia para garantir as fronteiras
brasileiras. Eles eram chamados de as muralhas
do sertão" Ironicamente, hoje, se põe em dúvida
hoje. Consta do Projeto Calha Norte, que está
sendo implementado, que os índios não são bons
defesonres das fronteiras, por isso, não se deve
assegurar terras indígenas na faixa de fronteira.
É uma gritante injustiça, inclusive histórica.

Concentrar-rne-ei mais diretamente na questão
da terra. Os índios têm na terra o suporte da
sua identidade. A terra é absolutamente neces
sária à sua reprodução física e cultural também.
Este é ponto pacífico, que não necessita de mais
explícaçõs, mas é importante que se lembre que
as terras indígenas são um habitat, e, neste senti
do, o Ministro Victor Nunes Leal, por exemplo,
foi muito explícito em vários dos seus pronuncia
mentos, entendendo, quando era Membro do Su
premo Tribunal Federal, que terra indígena é exa
tamente um habitat do grupo indígena, o que
significa não simplesmente o lugar em que mora,
as suas casas, as suas roças, mas todo o seu
meio ambiente.

Essa questão das terras indígenas tem sido ob
jeto de alguma polêmica recentemente. No recen
te encontro que houve entre empresários e o Pre
sidente Samey em ltatinga, no interior do Estado
de São Paulo, se mencionou, e soubemos isso
pela "Coluna do Castello", no Jornal do Brasil,
que os índios teriam 70 milhões de hectares de
terra, e que isso era irracional e prejudicava o
desenvolvimento do País. Antes de mais nada é
incorreto, factualmente incorreto. O total de terras
demarcadas é de 12 milhões de hectares, e a
FUNAIdemarcou apenas 32% das terras identifi-

cadas, regularizou plenamente, ou seja, com de
creto presidencial e registro no SPU, apenas meta
de dessas terras. Essas terras são 13,5% do esto
que total das terras dos estabelecimentos ditos
produtivos. Estes são dados dos Censos, são
13,5% do estoque total das terras produtivas. As
terras mantidas improdutivas pelos seus proprie
tários são mais de 20 vezes essa quantidade. En
fim, poderíamos dar outras cifras, mostrando que
existem proprietários que detêm - não vou entrar
nesses dados -, existem terras de 1 proprietário,
e não de 220 mil, que são muito mais extensas.
O que isto significa? Em particular, significa que
essa política de não-demarcação deixa a desco
berto uma série de terras para as quais os índios
têm atualmente direitos constitucionais, e espera
mos que a nova Constiturção mantenha esses
direitos. Seria uma quebra de toda a tradição jurí
dica se esta Constituição democrática não desse
as mesmas garantias que Constituições autori
tárias asseguraram. O que implica essa não-de
marcação? Por que não se demarcou? E bom
que se diga. ,A demarcação estava prevista no
Estatuto do Indio , que é de 1973, que previa
5 anos para que se completassem todas as de
marcações.No entanto, estamos em 87, e dei as
cifras atuais, 32% das terras identificadas apenas
estão demarcadas. Não se demarca exatamente
porque os interesses são muito grandes. Há inte
resses contra a demarcação, ou então há interes
ses em demarcar incorretamente, ou seja, redu
zindo fortemente as terras que a Constituição ga
rante aos índios.

A Constíturçãoatual prevê, no seu art. 198, que
as terras são de posse permanente, e esse dispo
sitivo é auto-aplicável. Portanto, não há neces
sidade da demarcação para garantir esses direi
tos. No entanto, sem demarcação o que acon
tece? Acontecem COIsas, como a seguinte: alvarás
de mineração concedidos para áreas indígenas.
Há, atualmente, 137 alvarás de pesquisa mineral
em áreas indígenas; 163 alvarás estão em terras
demarcadas; 364 em terras não demarcadas. É
claro que a não-demarcação favorece a invasão.
Por quê? Porque se diz: "Se não há definição
de terras indígenas, como é que se sabe que não
se pode dar um alvará de pesquisa mineral?" Isto,
enfim, leva à questão da mineração em áreas
indígenas, que vai ser, certamente, um lugar de
grande tensão na discussão da questão indígena
aqui. Só darei alguns dados para mostrar o que
foi que se conseguiu.

Atualmente, a Constituição, em seu art. 198,
reserva o usufruto exclusivo de todas as riquezas
naturais existentes aos índios nas suas terras. No
entanto, outro artigo reserva a propriedade do
subsolo à União.

No fim do Govemo Figueiredo, foi preparado
um decreto prevendo a mineração em área indí
gena. O Presidente Figueiredo foi levado a assinar
esse decreto quando estava convalescendo de
uma operação, nos últimos dias do seu Governo.
Suscitou uma tal celeuma esse decreto que não
foi publicado. Demorou, mas ainda não foi regula
mentado.

Como acabei de mencionar, há 537 alvarás
de pesquisa concedidos para área indígena, gran
de parte no segundo semestre do ano de 1985.
O decreto assinado pelo Presidente Figueiredo
previa que só se pudesse minerar em área indíge
na nas seguintes condições: somente empresas
estatais brasileiras poderiam minerar e, excepcío-
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nalmente, empresas privadas nacionais. No en
tanto, o quadro de 537 alvarás de pesquisa mine
ral em áreas indígenas mostra: apenas 10% des
sas empresas são estatais brasileiras; 50% são
nacionais brasileiras; 40% são multinacionais. Es
se decreto não estava regulamentado quando fo
ram concedidos os alvarás. Estava tramitando
uma representação de inconstitucionalidade des
se decreto, acolhida pelo Procurador-Geral da Re
pública. No entanto, o DNPM e o Ministério das
Minas e Energia concederam esses alvarás.

Vou ter que parar P9r aqui. Lamento. Sobre
a questão da mineração são esses dados, e a
ganância de que está sendo alvo a sociedade bra
sileira.

Está prevista alguma pergunta?

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Está.

A SRA.MANUELA CARNEIRO CUNHA - Não
tenho tempo, peço desculpa a V.Ex'como, talvez,
deva voltar aqui para a audiência, me ponho à
disposição, no momento da audiência, para qual
quer esclarecimento.

Muito obnqada. Agradeço, em particular, ao Sr.
Presidente, - Deputado Ivo Lech, não só pelo
convite como pela gentileza de me deixar falar
antes dos meus colegas, para que eu possa pegar
o avião.

A SRA.CONSTITUINTE BENEDITADA SILVA
- Apesar do tempo, agradeço à Professora Ma
nuela Carneiro Cunha a colaboração brilhante,
esperando volte em outra época, para que possa
mos aprofundar este debate, porque estamos no
exercício, aqui, de um mandato e esse de um
exercício vai fazer com que esta Casa tome total
conhecimento da situação, hoje, da comunidade
indígena, da nação indígena no território brasileiro
- friso sempre esta questão-, e estamos empe
nhados em fazer com que essa divulgação se
dê da melhor maneira possível, na compreensão
dos estudos já feitos, e temos um grande repre
sentante desta causa nesta Casa e e nesta Subco
missão, o Deputado José Carlos Sabóia, e esta
mo-nos associando a S. Ex', e estamos discutindo
a questão. Já fizum grande pronunciamento, es
tou com um verdadeiro dossiê das multinacionais,
aqui, dos investimentos que elas fazem, 60% de
contrabando que é saída de ouro brasileiro, e co
mo a Anglo-América investe a nível do minério
no nosso País. Precisamos estar bem embasados
para levar ao conhecimento do Congresso essa
situação

A Professora Manuela Carneiro Cunha nos deu
uma grande contribuição, e aqui estaremos com
prometidos a manter permanentemente este de
bate.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Sensibili
zados, agradecemos à Professora Manoela Car
neiro Cunha. Deixamos a professora sair neste
momento, porque temos a certeza de que voltará
aqui no dia 29, e também no dia 2.

Professora, muito obrigado. (Pausa.)
Comunicamos ao Plenário que já se encontra

à Mesa o Professor Paulo Roberto Moreira,Econo
mista e Mestre em FIlosofia,que vaitambém abor
dar a questão das minorias.

O Professor e Deputado Florestan Fernandes
encontra-se na reunião de sua Subcomissão e,
tão pronto houver necessidade, S. Ex" estará aqui,
contribuindo com o seu saber para a nossa Sub
comissão.

Passo a palavra ao Professor Paulo Roberto Mo
reira

O SR. PAULO ROBERTO MOREIRA - Sr. Pre
sidente Ivo Lech, Sr Relator A1cenir Guerra, de
mais Constituintes, peço desculpas pelo atraso,
porque a oportunidade de estar aqui, com tantos
nomes importantes como estes me deixou, além
de nervoso, muito ocupado, para poder trazer al
guma coisa que pelo menos ficasse próxima des
sas pessoas.

Foi-me pedido na segunda reunião, que falasse
sobre a questão do preconceito, a questão das
minorias, a questão da diferença, enfim, sobre
aquilo que é genérICO nessa questão específica.
É com a preocupação de fazer algo que respon
desse realmente à uruversalídade desses segmen
tos que aqui estão. Procurei fazer algo um tanto
mais abstrato e, portanto, filosófico possível, a
que chamo de dialética da diferença AIdentidade
e a diferença na dialética da liberdade - Hegel.
É preciso compatibilizar a identidade com a dife
rença - Celso Furtado. No momento abstrato,
umversal ou geral, o sujeito está diante de uma
Infinidade de um uníverso de objeto. No segundo
momento o sujeito particulariza a ação, apontan
do um objeto particular, determinado, objeto este
que pode estar ou não sendo apontado por outro
sujeito. No terceiro momento o sujeito interage
com o objeto, criando, assim uma ação absoluta
mente singular. Dá-se a liberdade, ela se realiza
concretamente Volta,agora, o sujeito à sua liber
dade abstrata, recomeça o ciclo da liberdade.

O momento abstrato ou universal é o momento
da Identidade dos objetos, pois todos são, em
princípio, objeto .de escolha. O momento parti
cular é o momento da diferenciação particular
de alguns, dado que não só um grupo particular
sujeito pode estar apontando para ele, como esse
objeto pertence, naturalmente, a um gênero parti
cular de objeto. O momento singular ou concreto
é o momento da diferenciação absoluta, dado
que não poderá repetir jamais, pois estarão espa
cial e temporalmente registradas as nossas ações,
sejam elas quais forem. Observem que esta lógica
é historicamente determinada, é a lógica que nas
ceu para explicar a revolução burguesa.

No mundo feudal não existe individuo com sua
criatividade e seu hvre arbítrio, como sabemos.
Tudo no mundo feudal é coletivo - a produção,
a reprodução, a dança, por exemplo. Não existe
dança de casal, com o homem conduzindo o
par, nem se pode cnar os passos da dança, pois
eles são prefixadas, a dança é coletiva.O indíviduo
com direito a voto é fruto da legislação burguesa
revolucionária, que dá ao cidadão, habitante da
cidade ou burgo, portanto, burguês, a igualdade
abstrata de ser cidadão e exercer o seu poder
de voto. No mundo feudal só os nobres votam,
opinam e decidem. A liberdade, a igualdade ou
a identidade conquistada pelos burgueses é coisa
abstrata é o primeiro momento da liberdade em
que os indivíduos existem pela primeira vez e se
nivelam, ou se identificam.

Na ânsia de sair do plano abstrato e passar
ao plano concreto, surge o Socialismo, que pre
tende eliminar o reino da necessidade, implan
tando o reino da liberdade. Se o mundo burguês,
capitalista, privilegiao momento particular - que
são os detentores do capital, as instituições capita
lista -, em detrimento do universal - ar, água,
floresta, etc., que é o Estado - e do singular,

individuo, na sua vontade singular, o mundo so
cialista irá privilegiar o momento universal, que
é o Estado, em detrimento do particular, das insti
tuições, do singular. Esse mundo coloca em fun
ção do Estado dos interesses ínstitucronais e pes
soais

Vê-se, em decorrência desse desenvolvimento
histórico da Humanidade, vislumbramos um
avanço a mais na liberdade se tIvermos uma so
ciedade que respeite o indíviduo no seu aspecto
ou momento singular, particular e universal, har
mônica, e proporcionaimente, sem que se privile
gie esse ou aquele aspecto ou momento em detri
mento de outro.

Respeitar alguma pessoa física ou jurídica é
respeitar concomitantemente o seu aspecto sin
gular, particular e universal. Só podemos ser livres,
aliás, se o formos em todos esses aspectos e
se respeitarmos as pessoas físicas ou jurídicas
em todos os seus aspectos

Conclusão, só podemos ser livres,hoje, se den
tro da universalidade e identidade que nos unem
como seres humanos respeitarmos as diferenças
particulares e absolutas que nos tomem membro
de um grupo ou nos tornem individuos respecti
vamente.

A dialética da diferença "NarCISO acha feio o
que não é espelho". - Caitano Veloso.

Nossa questão, ou de qualquer segmento, gru
po, ou classe social, à margem do poder, da nor
malidade ou da cultura não é nossa questão ape
nas, mas é a questão da Huminidade. Quem foge
de nós, foge de si mesmo, porque refletimos a
parte fraca de todo homem em determinado as
pecto, e a forte, em outro aspecto. A Huminidade
está fugindo de si mesmo há milênios. É o exces
so, a falta de medo, a mola enguiçada do Mundo.
Temos medo de ser diferentes do normal, porque
o normal é traçado pelos poderosos à sua ima
gem e semelhança, e "Narciso acha feio o que
não é espelho."

A diversidade complica, embaraça, não é fácil
de controlar. O semelhante, a massa é contabi
lizável, qualItativamente nivelável, e não ameaça
dora. Por outro lado, a lógica aristotética formal
do opressor é atemporal, não contraditória. Ao
poder interessa dividir o espaço de acordo com
o seu interesse e impedir que no tempo subver
ta-se sua ordem. Mas a lógica do oprimido é tem
poral e contraditória. Ao dominado interessa que
no tempo a quantidade se transforme em quali
dade, para que a hipertrofia do poder pelo menos
diminua. Alógica não contraditória é maniqueísta:
ou se é ou se não é, não há meio termo; quen
não é normal, é anormal.

Por sinal, foi uma tristeza lamentável verificar,
ontem, na Rede Globo, que toda aquela beleza
que vimos aqui fosse traduzida naqueles aspectos
- engraçados, fantásticos e divertidos - que
se privilegiaram e que a imprensa sempre focaliza.

Não só o medo em excessão ou em falta é
um vicio, tudo de mais ou de menos deixa de
ser uma virtude. O homem não percebe que o
desenvolvimento é um movimento de dentro para
fora. Desenvolver é realizar o potencial, é tornar
patente o que está latente, mas só se deveria con
siderar desenvolvimento o movimento de dentro
para fora que faça o todo crescer harmonica
mente. Pense numa criança em que só cresce
a cabeça, ficando tronco e membros atrofíados,
numa progressão continua. AHuminidade se "de-
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senvolve" assim, ou não se desenvolve assim, afir
ma continuamente as suas virtudes e fecha os
olhos para os seus problemas fundamentais.

O Terceiro Mundo se envolve com o capital
intemacional, dizéndo que se desenvolve. Lamen
tavelmente esta é a história do nosso País. Cresce
anormalmente, problematicamente, porque o ca
pital se reproduz de forma ampliada, assim como
a desigualidade também de forma ampliada. E
justiça: uns trabalham, outros não trabalham; uns
são produtrvos, outros não; uns geram tecnologia,
outros não. Perguntamos: quem trabalha? Quem
é improdutivo? Quem gera tecnologia? Estabe
lece-se a esquizofrênia prática e teórica, porque
o produtor se afasta do produto, o criador, da
criatura, e o não trabalho viratrabalho, e aparência
se finge de essência. Os detentores do poder se
autodenominam pessoas de alta produtividade,
superiores, protagonistas de História e estabele
cem os canais da comunicação, que também de
têm o seu padrão de eficiência, moralidade e be
leza.

Narciso não só acha feio o que não é espelho.
O capital acha improdutivo o trabalho; o tipo euro
peu-oriental, anglo-saxônico, acham exóticos os
outros tipos; o homem acha fraco o outro sexo;
o adulto acha inútil a criança; a adolescente, o
velho; o homem "justo" tem pena do encarce
rado; aquele pena do pacífico, que não se compa
dece, mas que se sente superior; o fascista olha
de cima todos os que lhe estão abaixo; o sutil
mente violento atribui toda a sua violência ao con
travíolento que não aguentou e se rebelou; o pre
conceito se instala no lugar do conceito, a aparên
cia encobre a essência. Marxdisse que "toda ciên
cia seria supérflua se a essência se confundisse
com a aparência". Por quê? Porque a ciência serve
para servir atrás da imagem distorcida do precon
ceito. O poderoso não percebe, ou não quer per
ceber, que virtude demais é um vício, que juros
demais esgota o credor e mata a galhinha-dos
ovos-de-ouros, que alimento demais adoece, que
pobre demais não consome. Os diferentes são
cada vez maiores, e os iguais, cada vez menores.
A tendênc:ía ao monopólio seleciona demais os
jornais. As minorias passam a ser as maiorias,
que são minorias no poder apenas. Os destituídos,
os simplesmente históricos e culturalmente de
serdados são quase a totalidade do Globo:pobres,
velhos, mulheres, crianças, adolescentes, homos
sexuais, negros, índios, encarcerados, portadores
de deficiências, prostitutas, alcoólatras, toxicôma
nos, entre outros. Alegião dos diferentes se iguala
pela força da fraqueza e, dialeticamente, ameaça
a herdar a cultura.

o SR. CONSTITUINTE (IvoLech) - O Profes
sor Paulo Roberto Moreira se coloca à disposição
dos Srs. Constituintes para questionamentos, para
perguntas, enfim.

A SRA. CONSTITUINTE (Benedita da Silva)
Dado o conhecimento que temos do exercício
de divulgação de uma proposta nova - e é uma
proposta nova na medida em que sabemos que
as políticas, até então, não atenderam a essa cha
mada minoria, no seu contexto, e que somos,
na verdade, uma maioria de desfavorecidos, mar
ginalizados e coisas como estas -, seria muito
interessante pudéssemos entender um pouco
qual a visâo que se tem e o que se espera, com
relação a este momento constitucional, de cada
um de nós, para que possamos, de maneira mais

objetiva, contribuir neste processo, entendendo
que não basta apenas escrever a lei da igualdade,
pura e simplesmente, porque existem séculos, se
não milênios, em que a sociedade, como um todo,
ficou sem este compromisso de levar a todos
esses ramos toda esta gama de preconceitos e
de dIscriminação. Existe também uma disposição
de fazer com que haja uma mudança interna,
a nível da manifestação de cada indivíduo, no
seu comportamento e no seu sentimento com
relação a tudo isto que envolve a chamada mi
noria.

Neste sentido, gostaria muito que nos pudesse
o senhor colocar, agora, como poderíamos avan
çar na divulgação e não somente na divulgação,
mas que essas leis não fossem tão frias, e que
elas nos atinjam de maneira mais eficaz.

O SR.PAULO ROBERTOMOREIRA-A Cons
tituinte Benedita da Silva, de quem temos acom
panhado o trabalho está, assim como nós todos,
ansiosa para colocar na prática toda essa teoria
e toda essa militância que trazemos.

Vou tomar um exemplo. Nós, os portadores
de deficiência estamos trabalhando, há anos, es
pecialmente no ano passado, intensamente, em
todas as nossas propostas específicas. Para nossa
felicidade, houve um consenso mutto salutar em
tomo disso. Assim, já sabemos no que vamos
lutar. A única dúvida que temos é exatamente
saber o que não é matéria constitucional. Creio
que todos os outros índios, as populações indíge
nas, estão até avançados em relação a nós, por
que já conseguiram, com o Dalmo Dallarie outros
juristas, constitucionalistas, separar essas coisas.

Este dia de hoje foireservado, como compreen
di, para que pudéssemos estabelecer o que nos
une, qual é a da minoria, qual é a do fora da
fila- para usar as palavras do Constituinte José
Carlos Sabóia -, o que é isso, o que é o precon
ceito, o que o gera isso.

Pretendi falar sobre a dialética da liberdade, pa
ra mostrar exatamente que, no primeiro, existe
uma identidade entre todos nós; depois, existe
uma diferença particular entre nós que ainda nos
une e que nos toma particulares: eu sou econo
mista, ele é antropólogo, o outro trabalha como
padeiro. Então, são particulares. E existe o indiví
duo singular,' aquele que é absolutamente sin
gular.

Então, para termos um pano de fundo de traba
lho num mundo que se polariza entre Socialismo
e Capitalismo, precisamos entender para onde
marcha a História,porque toda lógica é historica
mente determinada - embora muita gente pense
que não, equivocam ente pense que não -, para
sabermos, em termos geraIs, qual é a nossa. E
a nossa, em termos gerais, é exatamente não
polarizar a questão como universal, totalitária, co
locando tudo na mão do Estado, nem colocar
tudo na mão dos particulares, dos capitalistas,
mas, sim, algo parecido com o Socialismo, com
a Social Democracia européia, ou seja, algo em
que possamos respeitar a vontade geral, a vontade
particular e a vontade singular.

Dentro disto. é óbvio que existe especificidade.
Neste sentido, a frase do Ministro Celso Furtado
é muito interessante, embora S. Ex' não detenha
conhecimento a respeito dessas questões. Tem
muita dificuldade - e sou obrigâ"cÍÕa dizê-lo-,
e ele lida com essas coisas. S. Ex' disse uma
frase brilhante: "É preciso compatibilizar a identi-

dade com a diferença". Então, em cima dessa
motivação comecei a pensar sobre isto. É óbvio
que daqui para a frente vamos ter que particu
larizaras nossas ações.

Aqui está acontecendo algo que, para mim,
é muito importante. Não esperava que esses seg
mentos estivessem tão afinados como estão. Não
só temos condições de fazer uma Assembléia Na
cional Constituinte extremamente pertinente e
unida, como temos condição histórica de verificar
isso. De repente, conseguimos entender-nos, pelo
menos neste momento importante, aqui.

Não esperava isto, sinceramente. Estou surpre
so.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA - Cumprimento o DI'. Paulo Roberto Mo
reira pela seriedade com que coloccou, como
pano de fundo, as suas reflexões teóricas e filosó
ficas.

Mais uma vez digo que esta Subcomissão está
sendo enaltecida por este tipo de contribuição.
Não esta Subcomissão, mas esta Assembléia Na
cional Constituinte poderá vingar, poderá enten
der o quanto está avançada a sociedade civil neste
País, e o quanto está atrasado o Estado neste
País.

Os movimentos sociais avançaram, foram ca
pazes de produzir os seus teóricos, foram capazes
de produzir a sua teoria da liberdade e o Estado
não saiu da teoria de uma opressão restrita, fazen
do com que todas as reivindicações de liberdade,
de participação não saíssem do código da desi
gualdade. Fala-se uma linguagem na sociedade
civil - e vimos claramente pelos dois depoimen
tos, pelas duas análises feitas aqui. Por outro lado,
vimos que a legislação não apreende mais toda
essa reivindicação,todo esse desenvolvimento so
cial expresso nas duas análises feitas aqui.

Num nível mais prático, mais concreto, explo
rarei um pouco o DI'. Paulo Roberto Moreira na
sua capacidade de análise, na sua sensibilidade
social.

Coloco para S. S' a seguinte questão: como
as minorias se sentem neste País? Sentem-se ho
mens e mulheres livres,cidadãos com liberdade,
ou são penalizados pelo fato de serem minorias?
São vistos como pessoas às quais se deve carida
de, das quais se deve ter pena? Falando em uma
linguagem mais comum.

Esta, a primeira colocação sobre a qual gostaria
que o Senhor laborasse um pouco a respeito.

Uma segunda questão: dentro do plano de uma
sociedade pluralista, de uma sociedade diferen
ciada, o que significa ser minoria? Qual a riqueza
disso? Qual a contribuição disso para a formação
de uma sociedade livre, soberana, democrática?

O SR. PAULO ROBERTO MOREIRA - É uma
pergunta muito interessante.

Já disse isto, de certa forma, no dia em que
os negros entregaram o seu documento. A ques
tão é contraditória, e contraditória em múltiplos
sentidos. Por sermos discriminados, por estarmos
fora da fila, como o Constituinte José Carlos Sa
bóia falou, nos sentimos fora da cultura, à mar
gem da cultura, mas, ao mesmo tempo, temos
um ponto de vista privilegiado,porque temos que
fazer um esforço dobrado, superar essa difícul
dade e compreender a sociedade. Realmente,
quando o marginalizado consegue romper com
todas as amarras, ele se fortalece, sem dúvida
alguma.
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Estou numa posição interessante - e todos
nós aqui também - porque todos, aqui, estamos
próximos ou no poder. É até engraçado. Estou
aqui mostrando os equívocos todos do poder,
milenarmente inclusive, e encostado no poder,
já que estou assessorando um deputado e um
ministro.

Este problema não é das minorias, tampouco
das maiorias no poder. Não é um problema dos
fora-do-poder, é um problema total, porque todos
perdemos com isso. E isso tem que ficar claro.

Quando encontro um esquerdista um pouco
equivocado, e ele fica como se tivesse inveja do
capitalista, digo-lhe que esse capitalista não é o
protagonista da História, mas está empurrando
o seu totem sagrado com sua força gorda, por
que o protagonista da História é o capital. Esta
nossa História não tem protagonista humano; o
protagonista é o capital. E está todo mundo per
dendo com isso. Quem está ganhando com essa
sociedade que cada vez cresce, que cada vez se
monopoliza mais, onde cada vez a minoria se
toma mais forte? Há muita gente que acha que
o pobre dos Estados Unidos, por exemplo, é muito
menos pobre do que o do Brasil. Este é um equí
voco total, porque riqueza e pobreza são coisas
eminentemente relativas. O pobre americano é
muito mais pobre do que o pobre brasileiro, 'com
relação ao rico americano. A diferença do capita
lismo americano para o pobre americano é abis
mai, enquanto que aq1Ji no Brasil não é tão gran
de.

Então, são equívocos que vamos cometer. E
quem está ganhando com isso? Ninguém. O
mundo desenvolvido está ganhando com a misé
ria que estão implantando no Terceiro Mundo?
Miséria em todos os sentidos? A nossa situação
é muito mais parecida com a do pobre. Ser negro,
ser velho, ser deficiente físico é uma forma de
pobreza. Tudo isto é pobreza. Na verdade, o verda
deiro portador de deficiência, o verdadeiramente
discriminado é o pobre. Eu me locornovo, já estive
em vários lugares do mundo e do Brasil, Não
tenho problema algum de locomoção; isto aqui
é aparente Este meu problema de locomoção
é em termos. O verdadeiro deficiente é o pobre,
porque tem a liberdade abstrata, à que me referi,
de ir a qualquer lugar. O capitalismo diz que o
pobre pode ir onde ele quiser, a qualquer lugar
do mundo. Ele não pode ir a lugar algum. Então,
é uma liberdade completamente abstrata.

Assim, respondendo à pergunta do Constituinte
José Carlos Sabóia, agora mais especificamente,
as minorias podem contribuir muito, porque têm
um discurso criativo.É por isso que estamos que
rendo fazer o Fórum Nacional dos Portadores de
Deficiência aqui, porque é o Terceiro Mundo que
tem que conduzir esta questão, embora seja o
mundo desenvolvido que se aproprie das criações
do Terceiro Mundo. Voudar um exemplo: a caneta
esferográfica foi inventada por um argentino, a
máquina de escrever foi inventada por um brasi
leiro, o avião foi inventado por um brasileiro, o
telefone foi inventado por um monge brasileiro,
e por aí afora. Se formos listar, todo o Terceiro
Mundo foi que inventou as coisas. Acabou de
se inventar, aqui, o registro de telefones. Por exem
plo: se alguém liga de Minas Gerais, o seu telefone
fica registrado, mesmo que ninguém atenda. O
Japão já está levando isto, está fazendo uma pres
são incrivel.

Temos que saber, temos que ter convicção de
que quem constrói a casa é o mestre-de-obras,
que quem domina a tecnologia é aquele que está
próximo da questão. Quem descobriu o trabalho.
da linha de montagem não foi o Ford, mas seus
trabalhadores.

Assim, a grande contribuição que podemos dar
- e sou ambicioso com relação a isto - é a
nossa criatividade. E a maior violência que se
comete conosco, com os brasileiros, com o Ter
ceiro Mundo, é quando nos querem aculturar,
quando nos querem colocar uma educação for
mai, quando nos querem colocar na camisa-de
força das formalidades dos países centrais. Não.
Ao contrérío. A criatividade é nossa e precisamos
ter consciência disso. É a nossa maior contri
buição. Contudo, é óbvio, como é uma totalidade,
os poderosos têm o seu capital acumulado. E
precisamos disso; mnguém pode prescindir disso.

Por isso, termino aqui, dizendo que vamos her
dar a cultura. E claro! Os negros, os índios, os
velhos, as crianças, os portadores de deficiência,
todos os que estão construindo a cultura têm
que herdá-Ia um dia. E é isto que está aparecendo
aqui, e não é por acaso, é uma contingência histó
rica, fruto de um desenvolvimento histórico: her
daremos a cultura. A cultura não pode ficar na
mão de meia dúzia, nem é interessante para essa
meia dúzia.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - A palavra
continua à disposição dos Srs. Constituintes.
(Pausa.)

Só nos resta agradecer ao Professor Paulo Ro
berto Moreira a presença, que veio abrilhantar este
painel da Subcomissão sobre a questão das mino
rias, a questão do preconceito. Com seu saber,
com a sua liderança, com a sua vivência, notada
mente nos movimentos das pessoas portadoras
de deficiência, muito particularmente dos defi
cientes físicos a nívelnacional, deu o seu enfoque,
adiantou algumas questões.

Convidamos S. S' a permanecer e ficar auxi
liando os trabalhos desta Subcomissão. (Pausa.)

Aguardamos a presença do Deputado e Profes
sor Florestan Fernandes, que já foi chamado.

Colocamos a palavra à disposição do Deputado
Vasco Alves.

O SR CONSTITUINTE VASCO ALVES - Sr.
Presidente, estou com a relação do roteiro das
reuniões da Subcomissão, nas quais serão ouvi
das as entidades da sociedade civil: no dia 27,
os deficientes mentais; no dia 28, os negros; no
dia 29, as populações indígenas; no dia 30, os
deficientes físicos e todas as demais minorias.

Causou-me espécie tenha sido omitido um seg
mento da nossa sociedade que sofre todo o peso
das injustiças sociais do País. É um segmento
que vive em situação degradante em nosso País:
os encarcerados, os presos que se encontram
nos presídios em situação deprimente. Em razão
disto, e por causa da minha convivência com o
movimento que se sensibiliza com a situação dos
presidiários, inclusive os segmentos que traba
lham com a Pastoral carcerária no meu Estado,
requeiro a V. Ex' marque um dia especial para
esta Subcomissão ouvir segmentos desse movi
mento dos encarcerados, dos presos. Inclusive,
me prontifico a fazer contato com um padre do
meu Estado. o Padre Alfonso, que se tem dedi
cado a esta questão, ao auxílio dos presos brasi
leiros. Poderíamos, inclusive, entabular entendi-

mentos com o Secretário de Justiça do Espírito
Santo, para que alguém, que viva a situação real
do preso, ou seja, o presidiário, aqui compareça
para dar o seu depoimento sobre a situação de
vida dos presos brasileiros.

É o que tenho a requerer.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - A bem da
verdade, já a Constituinte Benedita da Silva tinha
colocado esta questão dos encarregados. Na pri
meira oportunidade, o Deputado Vasco Alvesvem
a esta Subcomissão, enriquece essa sugestão, e
coloca, de forma direta, a necessidade de se ouvir
- é mais uma voz que se soma o presidiário.

Ainda deixamos em branco - para outras ma
nifestações - o dia 4 de maio, se o Deputado
Vasco Alves tiver possibilidade de desenvolver es
sas tratativas. Atrasaríamos o horário, porque te
mos a possibilidade de, na segunda-feira, desen
volveros trabalhos pela parte da manhã, pela parte
da tarde e pela parte da noite. Desenvolvendo
essa tratativa poder-se-ia atrasar um período e
se desenvolver um programa para ouvir e, até
em concordância com o apelo da Constituinte
Benedita da Silva, as questões do encarcerado
e seus problemas sérios no Brasil.

Agradeço a V. Ex' a contribuição e também
a sua presença aqui, fortificando esta sua posição.

O SR. CONSTITUINTE VASCO ALVES- Só
um reparo ao nosso Presidente. Não é a primeira
vez que compareço a esta Subcomissão. Já estive
aqui, participando da audiência que concedemos
às tribos indígenas. Ontem, por exemplo, cheguei
no horário marcado, e, ao que soube, a Subco
missão tinha-se deslocado para a Liderança do
PMDB.

De forma que faço este reparo ao Companheiro
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Nelson Seixas.

O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS 
Não desmerecendo absolutamente a questão le
vandata pelo Constituinte Vasco Alves com rela
ção ao encarcerado. Não cabe precisamente na
nossa Subcomisão, e sim na Subcomissão dos
Direitos e Garantias Individuais,ainda mais se tra
tando de questões temporárias.

Estamos cientes de que há desrespeito dos Di
reitos Humanos nos cárceres, sabemos muito
bem dessa situação. Apenas são situações tempo
rárias enquanto que as demais, aqui, são questões
permanentes. A não ser, por exemplo, a1cóolatras
anônimos, que é uma situação temporária. Além
disso, já havendo cinco categorias nesse argu
mento do dia 4, não vejo - com todo o respeito
- a possibilidade de tempo para se apreciar o
assunto.

O SR. CONSTITUINTEVASCOALVES- Para
contrapor às palavras do ilustre Constituinte Nel
son Seixas.

Asituação do preso tem sido tratada em nosso
País como uma questão de segurança, um proble
ma de segurança. Inclusive pleiteei fosse colocado
de forma expressa que esta Subcomissão se preo
cupa com a situação do preso. Infelizmente, a
minha emenda não foi acolhida.

Lamentavelmente, neste País, a nossa Consti
tuição não fala uma letra sequer sobre a situação
do preso. Talvez tenha sido esta a razão da situa-
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ção degradante em que se encontram os presos
brasileiros.

Nesta oportunidade, reafirmo a minha proposta
de que a Subcomissão deve OUVIr este segmento
da sociedade brasileira.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA- Sr. Presidente a colocação feita pelo no
bre Constituinte Vasco Alves é importante, é fun
damentaI. Inclusive, esclareço que um dos espe
cialistas em termos teóricos, em termos intelec
tuais nesta questão, e em termos de rruhtãncla
na Comissão Teotônío Vilela em São Paulo, é
o Sr. Paulo Sérgio Pinheiro, que não pôde compa
recer, e apresentou suas desculpas. Agora peço
ao Plenário, aos Constituintes, ao Presidente, à
Mesa, para que nós discutamos profundamente
a questão levantada pelo Constituinte Vasco Alves,
mas, no momento, devido à presença do Profes
sor Florestan Femandes, e, em seguida, após o
debate com o mesmo, retomemos a questão dos
presidiários, que entendo fundamental.

A SRA.CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- Não só Sr. Presidente, não ser solidária com
o Constituinte como para renovar o compromisso
desta Subcomissão, onde estamos tratando da
questão da minoria, do marginalizado, temos que
reafirmar que esta Subcomissão tem até o papel
politico de, constatado que as outras Subcomis
sões não estão enfocando aspectos que possam
envolver o individuo, a nivelda sua situação social,
cultural, seja lá o que for, penso que temos este
papel político.

Neste sentido, reafirmo, aqui, o compromisso
desta Subcomissão. Garantiremos essa discus
são, principalmente no que diz respeito ao encar
cerado. A maioria dos encarcerados, sabemos,
são de negros, e esta Subcomissão trata exclusi
vamente desses negros.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Passamos
a palavra ao Professor Florestan Femandes, um
dos Cientistas políticos mais renomados deste
País e homem que enriquece a Assembléia NaCIO
nal Constitumte. Nossos agradecimentos, por V.
Ex" se dispor a ajudar a Subcomissão que trata
da questão das minorias, neste painel na manhã
de hoje.

Com a palavra o Deputado e Professor Flores
tan Femandes.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES -- Agradeço à minha companheira
Constituinte Benedita da Silvae ao Presidente des
ta Subcomissão, Deputado IvoLech, um exemplo
de coragem humana, o convite. Já declarei que
admiro essa sua coragem em enfrentar as vicissi
tudes e dar um exemplo a todos nós da sua vitali
dade intelectual e psicológica.

Para ser franco com V.Ex"não sei bem sobre
o que vim falar.

A Constituinte Benedita da Silva falou vaga
mente em questão de minoria.

Ora, sou Professor de Sociologia, ainda não
me habituei com o papel de Constituinte, e não
vim aqui para dar uma aula sobre o conceito
sociológico ou etnológico de minoria. O Professor
José Sabóia poderia fazer isto até melhor do que
eu. Relatarei duas coisas que são importantes para
mim e que marcaram minha vida como pesqui
sador. Uma, dizrespeito ao estudo do índio, outra,
diz respeito ao estudo do negro.

Com referência a estes assuntos, tenho alguma
coisa a dizer. No entanto, antes queria meter a
colher torta nesse fim de discussão que ouvi a
respeito da situação do presidiário, do encarce
rado. Desde Howard, que foi um pioneiro no estu
do dos prisioneiros, dos presidlários na Inglaterra,
até à moderna, à atual psicologia social, existe
o conceito de que essa categoria social ,acaba
fazendo parte de uma rnínona também. E uma
categoria social que inclusive possui a sua própria
subcultura. Então, independentemente dos as
pectos legais que o companheiro Constituinte
Nelson Seixas levanta aqui - S. Ex' tem toda
a razão - há aspectos legais envolvidos que não
são pertinentes a esta Subcomissão, mas há ou
tros problemas que o são.

Como se produz um encarcerado? Como a so
ciedade produz aquele mdivíduo que é chamado
de criminoso? Este é um assunto que preocupou
os sociólogos, os etnólogos, os filósofos desde
o século XVIII, e até os especialistas modernos,
que não vêm ao caso mencionar aqui.

O cnminoso é produto não só de uma carreira,
de uma biografia; é produto de uma cultura, de
uma sociedade, de uma situação humana. Por
isso ele é objeto necessário da discussão dos Se
nhores, porque é tradicional no Brasil que a nossa
sociedade, desde o período escravista produziu
pessoas que foram confinadas em categorias que
eram todas como de inimigos da ordem.

O principal inimigo da ordem na sociedade es
cravista foi o escravo. Ele era um inimigo da or
dem, porque era um homem privado de liberdade.
Outro inimigo da ordem era o homem livre pobre
porque numa sociedade escravista, o homem livre
pobre não tinha o que fazer; era uma minoria
de homens livres pobres que podiam realmente
ter uma carreira, uma oportunidade de vida. Existe
um livro da Laura de Melo e Souza sobre esta
categona dos excluídos, que foram os homens
livres pobres da nossa sociedade escravista.

Hoje, temos vários subgrupos, várias subcul
turas de pessoas que são caracteristicamente
margmalizadas, excluídas, e que poderiam ter ou
tro destino, outro aproveitamento na sociedade
brasileira, se outra fosse a relação da sociedade
brasileira com essas pessoas, se elas fossem con
cebidas como seres humanos, tratadas como se
res humanos e incluídas dentro da ordem social
existente.

Com referência à minha própria experiência hu
mana como pesquisador, uma das descobertas
que fiz - e não estudei índios vivos,estudei índios
desaparecidos, índios Tupi que viveram no Brasil
no Século XVI e no Século XVII - foi a contro
vérsia que existe entre a nossa consciência falsa
na nossa História e a realidade histórica viva. Gil
berto Freire, um homem de grande valor intelec
tual, que escreveu obras que são fundamentais
na história da Sociologia, da Antropologia cultural
no Brasil, afirma, por exemplo, que no Brasil não
houve uma política, como ocorreu na América
espanhola e em outras áreas coloniais, não houve
uma política de exterminação dos indígenas, e
a reação dos indígenas à colonização foi pacifica,
porque os brancos, por sua vez, trataram os indí
genas de uma forma benigna.

Ora, esta é uma mitologia, não é ciência. Pe
guem um homem como Frei Vicente Salvador,
que escreveu uma história objetiva do Brasil, e
vejam o que ele afirma ali. Peguem os livros dos
cronistas que descrevem situações concretas de

contato entre índios e brancos, desde cronistas
portugueses e cronistas espanhóis, e até um in
glês como Anthony Nivert,e as cartas dos jesuítas,
que são relatos fidedignos, os documentos ofi
ciais. A politica colonial dos portugueses tinha
que ser uma política colonial. Os índios não resisti
ram, os indígenas nativos não resistiram à con
quista, enquanto a conquista não ameaçou a so
brevivência dos índios enquanto comunidades
humanas organizadas. Até o período das feitorias
a convivência foi pacifica e os conflitos foram
ocasionais. Em seguida, quando se estabeleceu
a política das donatarias, aí entrou em jogo a
questão da propriedade da terra. Os indígenas
começaram a ser expulsos da sua terra, come
çaram a perder a liberdade da sua pessoa, foram
reduzidos à escravidão, perderam o direito à mu
lher e à família, que eram incorporados à escra
varia do conquistador, e outras consequências
que não vêm ao caso admitir aqui.

Então, o que aconteceu? Aconteceu que eles
resistiram à conquista pelos meios de que dispu
nham, e meios violentos.

A chamada Confederação dos Tamoios, que
de fato não era uma Confederação dos Tamoios,
era uma Confederação de Índros Tupi, e que é
muito bem descrita nos livros de Nóbrega, An
chieta e outros cronistas jesuítas, foi formada co
mo uma tentativa última dos indígenas de resistir
à conquista.

O grande obstáculo que os indígenas encon
traram para se defender contra a conquista portu
guesa estava no fato de que a organização tribal
impedia a unidade deles, o aparecimento de for
mações sociais que pudessem enfrentar a invasão
portuguesa. Na medida em que eles não tiveram
condição de desenvolver uma formação social
capaz de resistir ao branco, acabaram ficando
expostos a uma política de divisão que os brancos
manejaram com muita habilidade, lançando gru
pos indígenas contra outros, ajudando os brancos
a dizimar as populações nativas, e foram vitimas
também de incursões montadas pelos brancos
para o extermínio sistemático das populações na
tivas.

De modo que a política de extermínio do indíge
na é uma política que vem da era colonial, e só
encontrou uma barreira em conseqüência da in
terferência da Igreja Católica regulamentando este
assunto, não por causa do Brasil, mas por causa
do que ocorreu no México, no Peru e na América
Espanhola de uma maneira geral. Na medida em
que o Papa interfenu na natureza das violências
que foram praticadas nessas áreas, que foram
ainda maiores que as praticadas aqui, porque
eram áreas nas quais existiaouro, existiam precio
sidades, havia a possibilidade de usar o trabalho
indígena, inclusive na mineração, a politica destru
tiva acabou assumindo aspectos tão desumanos,
que os próprios padres acabaram tendo de tomar
providência no sentido de levar à Coroa o proble
ma concreto do que representava essa destruição.
E hoje podemos avaliar. Há muitos estudos de
antropólogos a respeito do assunto. Quanto aos
Tupis, posso constatar que a única maneira que
os índios Tupis encontraram para fugir à escra
vidão e à dizimação foi a da migração para novas
áreas: aquilo que os cronistas chamavam de fuga
para o sertão. Na medida em que os brancos
penetravam e ampliavam suas fronteiras, os indí
genas tiveram de recuar para conseguir, através
do isolamento, condições de autoproteção e de
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autodefesa. E assistimos hoje ao fim desse pro
cesso: os indigenas não têm hoje mais para onde
fugir. Eles não podem fugir, não existem mais
áreas capazes de assegurar proteção

Graças aq General Rondon e ao Serviço de
Proteção ao Indio,surgiu uma legislação de prote
ção ao índio,mas essa legislação nunca foiobede
cida de forma construtiva. Vários antropólogos
fizeram estudos a respeito, mostrando que essa
política de proteção ao índio não levou a nada,
e, por motivos diferentes, os brancos sempre de
sejararn as terras dos índios, às vezes para fazen
das de criação ou de plantação, outras vezes por
causa de jazidas minerais. Chegamos ao extremo,
hoje, de o nosso Exército ser um mstrumento
usado por empresas nacionais e estrangeiras para
desalojar os indígenas das áreas em que estes
ainda podem sobreviver. Inclusivese usa a artima
nha de dizer que é preciso dar cidadama plena
ao indígena para que ele decida sobre o seu desti
no, possa dar uma utilidade maior às suas terras,
até negociá-las. É uma maneira de levarà destrui
ção, a limites inconsequentes.

Portanto, ai temos todo um conjunto de proble
mas muito graves, que temos que enfrentar com
coragem A legislação a respeito das populações
indígenas tem que seguir pautas novas.

Durante esse período ditatorial, os indígenas
acabaram desenvolvendo-se com a colaboração
de organizações, principalmente da Igreja Cató
lica, e também de outras formas de organização,
assistência prestada, individualmente,por certos
advogados. Acabaram desenvolvendo várias for
mas de consciência da realidade, inclusivedesen
volvendoa idéia de defender o conceito de nacio
nalidade; de serem tratados não como minorias
irresponsáveis,mas como nações que vivemden
tro do solo brasileiro e devem dispor e desfrutar
das regalias e das proteções de uma nação dentro
do País.

Já ouvi exposições de alguns desses líderes.
Fíqueíímpressionado, váriasvezes, por conseguir
ouvir esses indígenas que falam em nome de
seus companheiros: a articulação de seu pensa
mento, o nível de informação que possuem, a
objetividade com que descrevem a realidade. Se
V. Ex' tomarem o livro de um dos dois autores
franceses que trataram dos Tupinambás do Norte
e Nordeste, encontrarão um diálogo com um che
fe indígena. Esse chefe faz uma descrição das
diferentes etapas seguidas pelo processo de colo
nização, desde a ocupação da terra, desde a pre
sença do branco como amigo, o branco que era
recebido e incorporado à família indígena e rece
bia uma mulher, até o momento em que ele tira
o índio da terra e a fase posterior, em que ele
acaba massacrando o indígena.

Esse chefe indígena mostra diversidadedo indí
gena para penetrar nos assuntos concretos da
vida.Não podemos pensar que os seres humanos
são irracionais porque nascem indígenas ou por
que nascem africanos, ou porque nascem asiáti
cos. Os indígenas têm essa capacidade, um docu
mento do século XVII o comprova. O trabalho
desses indígenas que hoje se estão ocupando
da liderança do movimento indigenista, substi
tuindo os antropólogos, pondo de lado qualquer
tipo de assistencialismo por parte da Igreja Cató
lica ou de outras entidades, o trabalho deles é
admirável. Os indios são os melhores advogados
da sua própria causa, conhecem a natureza dos
problemas que enfrentam e defendem condições

que a sociedade brasileiraainda não é suficiente
mente democratizada para aceitar. Fomos criados
na mentalidade de que o indígena é uma pessoa
in natura.

Escrevi um trabalho comparando a criança, o
mdígena e o louco. Essa era a grande proble
mática das Ciêncas Sociais no início do século
XX. Combatia esse tema dizendo que envolvia
muitos preconceitos contra as crianças, contra
o indígena e contra os loucos.

Na medida em que os antropólogos deste sécu
lo comparavam os mdígenas, a criança e o louco,
por aí já vemos a tendência do branco, mesmo
do branco que é cientista, a discriminar a capaci
dade perceptiva, cognitivade explicação do mun
do do indígena, do pnmitivo. Se é pnmitivo, é
primitivo em todos os sentidos, isto não é verda
deiro. O limite do ser humano não se define pelo
limite de sua civilização. É dado pela capacidade
de acumular experiências, enfrentar a experiência
nova €' de desenvolver, através dessas experiên
cias concretas, sabedoria sobre essas condições
de vida que são enfrentadas pelo individuo.

Esses representantes das comunidades indíge
nas se autodesignam como nações indígenas, são
capazes de trazerpara nós, aqui, uma contribuição
inestimável, que coloca em xeque a questão de
estabelecer uma lagislação sobre minorias. Pen
sar em minorias é pensar que o Brasil está dividi
do, é como se fosse uma colcha-de-retalhos. Mi
nha avó gostava de fazer. Era portuguesa, econô
mica. Então, tudo quanto era retalho que sobrava
de vestido,disso ou daquilo,ela guardava e depois
faziaa colcha, forravaa colcha, e ficavauma coisa
bonita. Noentanto, uma colcha-de-retalhos é uma
composição em que as partes não interagem.

Considerar um grupo humano como uma mi
noria é, em certo sentido, dizer que pertence à
Nação, mas que, ao mesmo tempo, ele não tem
a plenitude dos direitos civis e políticos que são
desfrutados por aqueles que formam a maioria
desta Nação. Quer dizer,exrsterncidadãos de pn
meira categoria e cidadãos que são parte das
minorias, e que estão sujeitos a alguma forma
de restrição, inclusive constitucional, inclusivede
proteção daqueles que se arvoram em consciên
cia do outro.

Então, é preciso ir ao fundo desta questão, e
os agrupamentos indígenas permitem isto.

Com referência ao negro, tenho tanta coisa a
dizer que posso ficar aqui com V. Ex" um, dois
anos, fazendo exposição, como Professor ou co
mo Companheiro, porque fizemos uma pesquisa,
em São Paulo, que deu origem a uns seis ou
oito livros. Eu próprio escrevi três, e, em colabo
ração, com Companheiro, escrevium quarto livro.
Esse Colega Professor escreveu mais uns três
independentemente, além da sua tese sobre as
relIgiõesafro-brasileiras.

O negro é assunto que desperta em mim a
vontade de falar e de me estender a seu respeito.

Em primeiro lugar, é muito difícil dízerse deve
mos encarar o negro. Costumava distinguiro ne
gro do mulato. Naquele momento em que a pes
quisa foi feita, inclusivena comunidade negra 
e a chamávamos "o meio negro" - não existia
a consciência do orgulho da cor. Muitospreferiam
ser qualificados de mulato, e não de negro, até
que surgiram os primeiros a dizer que preto era
carvão, e achava-se que a palavra"preto" era mais
delicada. Então, surgiram uns que diziam: não;
preto é carvão; eu sou negro. Haviareivindicação

de uma condição racial e de uma identidade ra
cial, que foi parcialmente esfacelada, mas que
está subjacente à consciência do negro e seu
orgulho de ter ancestrais que são africanos.

A escravidão destruiu, de forma sistemática, tu
do que pôde da cultura dos africanos Sabem
V. Ex" que tivemos africanos de diferentes proce
dências. Não poderia eu ficar repetindo aqui. Os
que quiserem, poderão recorrer a livros. Um dos
mais fáceis é o de ArturRamos, embora existam
vários, em que este assunto é debatido.

Havia uma razão fundamental para destruir a
cultura, assim como a destribalIzação indígena
era um processo para destruir a capacidade do
indigena de resistirá colonização;destruir a cultu
ra africana, inclusive a língua, era um elemento
fundamental de dominação racial. Se os negros
pudessem comunicar-se em linguagem que os
brancos não entendessem, poderiam eles com
binar formas de rebelião sob os olhos dos bran
cos, sem que estes as pudessem entender.

Desta forma, era preciso submeter a herança
cultural africana e um processo de desmorona
mento e de destruição sistemática. O que sobre
viveusubterraneamente, graças à vida na senzala,
à sobrevivência de formas mágicas e religiosas
de atividade humana, e algumas comunidades
que se isolaram, e hoje são relíquias,descobertas
ocasionalmente aqui e ali,e que mantêm formas
transplantadas de cultura.

Na verdade, a miscigenação, a transculturação
não permitiram uma preservação cultural maciça
da herança cultural dos agrupamentos negros,
das várias etnias e até de diferentes raças que
vieram para o Brasil.

Como curiosidade, é preciso dizer que havia
negros de cultura superior aos brancos.

Na Bahia, havia este fato notável, registrado
por muitos especialistas, ou seja, de brancos que
não sabiam escrever e que eram servidos por
negros que lembravam os antigos escravos gre
gos utilizadospelos romanos como uma espécie
de secretário, de servidor de categoria especial.

Importante para nós, na presença africana, foi
que a escravidão gerou a necessidade de se tratar
o negro como inimigo público, rr um da ordem.
MalheiroDias,foio primeiro autor que tratou com
coragem, e com precisão, deste assunto, um livro
famoso sobre a escravidão africana no Brasil,um
livropioneiro,porque, inclusive,o primeirono qual
a questão do preconceito é mencionada como
algo inerente à relação do branco com o negro
aqui; um homem que dizia que a escravidão 
uma das pretensões dos portugueses e dos bran
cos brasileiros descendentes de portugueses 
que diziam que nunca a nefanda instituição foi
tão suave no Brasil.

Agora,pergunto eu: como essa nefanda institui
ção poderia ser suave em algum lugar do mundo?

E preciso colocar-se no lugar do escravo para
saber que não existena escravidão a possibilidade
de que ela seja suave. Ela é selvagem, é cruel;
desperta no agente da escravidão os piores com
portamentos em termos de violência, e desperta
na vítimadessa violênciauma reação equivalente.

O próprio Gilberto Freire, em seu livro mais
famoso, "Casa Grande & Senzala," menciona vá
rias formas de violência que resultaram da convi
vência de negros e brancos dentro dos sobrados,
nas relações entre a casa grande e a senzala.
E olhem que o retrato dele é parcial; é o retrato
da escravidão e da senzala visto da casa grande.
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Quem o VIsse de uma perspectiva inversa diria
o contráno.

Malheiro Dias revelou coisas que são funda
mentais para nós, porque cultivamos vários pre
conceitos. Inclusive, cheguei a escrever em um
ensaio, publicado em Portugal, depois reunido
no livro "O Negro no Mundo dos Brancos", que
cultivamos o preconceito de não ter preconceito;
temos vergonha de ter preconceito, e não temos
a coragem de combater o preconceito. Este é
um problema grave, um problema ético funda
mentaI. O mais importante é não ter vergonha
de ter preconceito, de dizer "tenho preconceito",
e, depois, se tiver ombridade, enfrentar esse pre
conceito e extingui-lo, extirpá-lo.

O fato de termos preconceito de não ter precon
ceito nos leva a dizer que não existe preconceito
racial no Brasil,que não existe discriminação, que
não existe segregação, quando, de fato, essas for
mas se manifestam da maneira mais destrutiva
e perniciosa, porque dissimulada, oculta, e, como
disse certa vez um grande dirigente da UDN, "o
preconceito é legítimo no recesso do lar, ele deve
ser cultivado no recesso do lar, e não publica
mente, na sociedade".

Ora, o que se faz no recesso do lar faz parte
da natureza do homem. Malhelro Dias esclarece
- e é importante em nossa discussão - porque
acaba, de uma vez, com o mito de que a miscige
nação resolveria o processo da condição do negro
no Brasil.

Houve até quem dissesse que a teoria de Gilber
to Freire a respeito do desaparecimento gradual
do negro tem relação com um problema do órgão
sexual masculino. Através desse órgão, acaba
ríamos produzmdo mestiços, e o acasalamento
dos mestiços nos levaria aos brancos e, no fim,
no Brasil só existinam brancos.

Essa cone epção do desaparecimento gradatIvo
do preconceito, da miscigenação é completa
mente posta à margem pela investigação de Per
digão Malheiros, porque ele mostra que, pelo Di
reito brasileiro da época, o que prevalecia era o
princípio romano de que servos persona non
habet, quer dizer, um escravo não tem pessoa,
é destituído da condição humana da pessoa, é
um objeto, propriedade do senhor, é o equivalente
do animal, aquilo que os norte-americanos cha
mavam de gado, e podiam ser utilizados como
gado. E foram utilizados assim, até que se chegou
a um ponto em que já era dificil substituir o escra
vo, e os brancos começaram a tomar mais cuida
do com essa preciosa propriedade e a criar formas
de proteção que permitissem a sobrevivência do
negro.

Esse princípto de que servos persona non
habet acabou criando a concepção de que o
negro é naturalmente inferior ao branco e ISSO
até os sacerdotes católicos defenderam, de que
a função Civilizadora do Senhor se realizava atra
vés da reliqiào,graças ao Senhor o escravo pode
ria melhorar a sua quahflcação intelectual.

Outro princípio que Malheiros Dias escreve é
o do partus sequitur ventrem, quer dizer, a
origem, o sl.atus do recém-nascido não é deter
minado pelo pai, mas pela mãe. então, o senhor
podia procriar à vontade, tomava-se um gara
nhão, e todos os filhos dele acabavam sendo ne
gros e escravos, porque aquele núcleo legal da
família branca não era tocado pela miscigenação.

O Professor Antônio Cândido de Melo e Souza
tem um brilhante estudo sobre a família. Nesse

estudo, põe em relevo como o núcleo legal da
família branca foi proteqido e mentido intacto,
mdependentemente da grande miscigenação que
ocorreu na sociedade brasileira.

Como a escravidão tinha por base uma relação
mercantil, havia duas vias pelas quais o individuo
podia deixar de ser escravo. Uma era a da crise
de conscrêncra.No hrmteda morte, o senhor bran
co, cristão, acabava, pelo menos com relação a
um, a dOIS, ou a três dos seus descendentes que
tivessem tido maior convivência com ele, acabava
desenvolvendo laços afetivos e reconhecendo a
paternidade.No entanto isso nem sempre era ob
servado pelos herdeiros, que, com amparo na
lei, ou melhor, ao desamparo da lei, mantinham
os seus irmãos na condição de escravos. Àsvezes
eram reconhecidos, às vezes acontecia de o ca
marada sair de uma região e ir para outra, e como
ele era neg~o, acabava sendo qualificado como
escravo. Se tinha documento, rasgavam o docu
mento dele e ele não podia provar que não era
escravo e voltava à escravidão.

Esta era uma das vias pelas quais o negro podia
ter acesso à condição de homem livre.

Outro meio era o pecuniário. Assim como o
negro tornava-se escravo através da venda, ele
podia tornar-se livreatravés da compra. Esse pro
cesso.de aquisição da liberdade era muito difícil,
principalmente a partir do momento em que a
msntuíção do trabalho escravo começa a entrar
em crise, dissemina-se a possibilidade de compra,
através de meios de acumulação de pecúlio por
negros que trabalhavam em lotes que eram cedi
dos pelo senhor, através de organizações que fo
ram formadas, com este fito,por brancos de espí
rito humanitário ou, então, pelos próprios negros
e por outros mecanismos.

De qualquer maneira, estas eram as duas vias
pelas quais o escravo saía da condição de escravo
e adquiria a condição de homem livre.

Os levantes aqui tiveram uma grande impor
tância, mas não produziram, como no Caribe,
uma corrente de liberação significativa, e é com
as leis emancipacionistas e, depois, com a desa
gregação do trabalho servil, que ocorre antes do
advento da promulgação da LeiÁurea, que o ne
gro emerge na condição de homem livree poderia
tornar-se um cidadão.

O percurso de tornar-se livre e de chegar a
ser cidadão é complicado. No livro que escrevi
junto com o Professor Bastide, no capítulo "Do
Escravo ao Cidadão" - é o primeiro capítulo
do livro- faço uma reconstrução da história eco
nômica de São Paulo e mostro a dificuldade en
contrada pelo negro para tomar-se um cidadão
IgUal aos outros No livro"AIntegração do Negro

• à Sociedade de Classes" procuro demonstrar
quais foram as barreiras que surgiram para essa
integração.

Do ponto de vista do branco, o processo da
desagregação da sociedade escravista parecia ser
automático, quer dizer,desapareceu a escravidão,
todos tornaram-se iguais e, portanto, não há pro
blema racial no Brasil.

Os abolicíorustas acabaram caindo na arma
dilha dessa falsa consciência e abandonaram o
negro à sua própria sorte Em São Paulo só houve
um caso de um homem notável, de cujo nome
não estou lembrando agora, que manteve um
jornal chamado "ARedenção". Ele próprio liderou
movimentos que levaram a luta para dentro da
senzala. Ele pertencia a uma família de fazen-

deiros, descendia de barões. A primeira coisa que
fez, quando uma irmã dele baronesa deixou a
fazenda dela aos encargos dele, foi emancipar
todos os escravos da irmã. Esse homem notável
manteve esse jornal durante algum tempo e de
nunciou todas as formas de discrimmação e de
preconceito que atingiam o negro. No início da
vida do negro em São Paulo, os dramas vividos
pelo negro eram terríveis, a ponto de, quando
tratei dessa fase na reconstrução, no uso dos ma
teriais, às vezes ter de interromper o trabalho por
que chorava, não conseguia trabalhar, dramas hu
manos tremendos. O caso de um pedreiro que
se suicida porque duas filhas são defloradas. Ele
vai à polícia e sofre humilhações. Negros que
eram pegos na rua, levados à delegacia para te
rem o cabelo raspado, e outras coisas.

De outro lado, no processo de competição com
o branco, o que aconteceu? A idéia do trabalho
livre na pátria livre acabou favorecendo os imi
grantes italianos, espanhóis, portugueses, porque,
tendo diante de si a possibilidade de escolher
entre a mão-de-obra escrava e a mão-de-obra
do imigrante, nos lugares onde havia algum de
senvolvimento econômico, o patrão tendia a dar
preferência ao trabalhador branco.

De outro lado, como mostra a Professora Emília
Viotti no trabalho "A colônia e a senzala", o nível
de avaliação do trabalho que foi posto em prática
pelos brancos foi de tal ordem que o custo de
trabalho livreera equivalente ao custo do trabalho
escravo. O negro se viu, então, diante desta situa-

- ção: achava que aquilo era uma armadilha que,
de fato, ele não adquirira a condição de homem
livre e que continuava escravo e, por isso, ele
repudiava o trabalho.

No repúdio ao trabalho - são coisas que inte
ressam muito ao debate desta subcomissão 
porque o trabalho era repudiado? Por que o negro
não queria trabalhar? Não é. Ele achava que as
formas de trabalho estavam associadas a modali
dades de degradação humana que eram compa
ráveis àquelas que se produziram sob a escra
vidão. Por ISSO, repudiava o trabalho. Já a mulher
negra, principalmente aquelas que estavam vincu
ladas ao trabalho no sobrado, não ao trabalho
no eíto, já tinham uma experiência na relação
com o branco, e a crise para a mulher negra
foi menor. Como o Professor Samuel Laurim
mostra nos estudos de população de São Paulo,
houve um momento que a cidade de São Paulo,
como Buenos Aires, era uma cidade de italianos.
A maioria da população trabalhadora, 80%, era
de origem italiana. Como o negro poderia con
correr com o trabalhador branco? Já a mulher
negra tinha condições de trabalhar, porque a
maior parte das mulheres brancas estavam prote
gidas por uma ética pela qual elas deveriam ser
donas do lar. E, se cooperavam com o marido
no trabalho, era em formas de trabalho coope
rativo, que eram fundamentais para a formação
do pecúlio e a ascensão social da famílía,

O que vai suceder, então é uma marginalização
do negro, que é excluído, não totalmente, mas
em proporções muito grandes, do sistema de tra
balho livre, e a mulher acaba incorporando-se
a um tipo de trabalho subvalorizado, aquele que
é definido pelos brancos - que podiam concorrer
com trabalhos melhores - como um trabalho
sujo. Até hoje as domésticas não conseguiram
definir o seu tipo de trabalho como um trabalho
digno e protegido pela lei de forma plena. De
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qualquer maneira, a mulher tinha uma proteção,
ela possuía um meio de vida de subsistência, e
é em tomo da mulher negra que se vai dar a
preservação do meio negro na cidade de São
Paulo. De uma forma muito destrutiva porque
a mulher negra acaba sendo a fonte de subsis
tência do homem que não trabalha, vitima da
sua incompreensão da realidade, incompreensão
que levava o homem a ser o que ele chamava
de "colecionadores de cabaços", quer dizer, a
prestígio; ele não tinha onde competir por prestí
gio; para competir por prestígio, tinha de ser inde
pendente, não trabalhar tinha de ficar nas esqui
nas ou nos bares bebendo e tinha de colecionar
cabaços, para mostrar a outros que ele era um
homem muito viril.

Daí resultaram outras formas de vida. Àquela
época não existiam favelas, existiam moradias co
letivas, como o Buraco da Onça, que subsistiu.
Quando a nossa pequisa foi feita, o Buraco da
Onça ainda existia. Eu própno vivina Bela Vista
e convivi com negros e com mulatos, e pude
ver as condições terríveis de vida a que eram
submetidos. Nas histórias de vida que fizemos
há uma pessoa, como Correia Leite,por exemplo,
que descreve como viua violentação de mulheres,
ele criança pequena por parte de companheiros
que viviam naqueles cortiços. Eram chamados
cortiços - eram os cortiços mais medonhos,
mais perigosos e nos quais a população estava
sujeita à promiscuidade e a condições suburna
nas de existência.

O negro para sair daí teve de travar uma luta
tremenda, e uma luta que é muito importante
assinalar aqui, porque é a partir do movimento
negro que surge a reação a essas condições. Já
na década de 10 começam a surgir alguns jornais,
mas é na década de 20, na década de 30, que
surgem movimentos propriamente organizados
e que levam o negro à consciência de que a ordem
civil existente no Brasil não conferia ao negro a
condição automática de cidadão, e que ele tinha
de conquistar, por suas próprias forças, por seus
próprios meios, essa condição. Começam as in
dagações.

O negro se compara com o italiano. Quando
o italiano chega aqui, ele chega na mesma situa
ção. Há documentos que mostram a rebelião dos
colonos brancos na Fazenda de lbicaba, a fazenda
famosa do Senador Vergueiro. O branco recu
sa-se a comer em cocho, o branco rejeita viver
em senzala, quer casa independente, quer certas
condições de vida digna, ele tem o Cônsul para
defender os seus direitos, ele faz movimentos de
protesto, portanto, tem meios de luta.

Então, o negro vai comparar. Como aquele indi
víduo que tem o mesmo ponto de partida, depois
conquista uma posição respeitável na sociedade,
tem filhos educados, inclusive filhos que se tor
nam médicos, advogados, famílias que se enri
quecem e se t9mam importantes, e o negro tenta
explicar isso. E a primeira tentativa de explicação
e que vai isolar uma das instituições, a famíha,
O negro foi despojado do acesso às instituições
que eram compartilhadas pelo branco sob a es
cravidão. Ele tinha de construir essas instituições
por seu próprio esforço.

A família deu ao branco imigrante condições
de autodefesa e de autoproteção, de solidariedade
humana. As comunidades formadas por italianos,
por espanhóis, que moravam nos mesmos bair-

ros, também serviam como formas de autopro
teção, as associações de auxílfomútuo que surgi
ram para oferecer meios de recreação, de convi
vência civilizada, os sindicatos, e várias outras for
mas, inclusivejornais. Então, o negro vaipercorrer
esse caminho e vai procurar defender a conquista
dessas técnicas sociais, desses valores sociais,
dessas instituições de que ele foi privado por cau
sa da escravidão e que ele teria de adquirir atráves
de uma experiência prolongada e muito dura. Ele
vai repetir a história do indígena sob o fogo direto
do preconceito racial, da discriminação racial, da
segregação racial. As condições eram ainda pio
res do que as dos indígenas, porque os indígenas
podiam preservar a sua identidade cultural pelo
isolamento e pela migração. Os negros deviam
enfrentar aquela guerra diária, permanente, que
dizimava as populações negras sem ter meios
de autodefesa coletiva. Ai vai surgir a frente negra
brasileira, aí vão surgir as primeiras manifestações
escritas em jornais, como é O Alvorada, e outros;
O Clarim, e pessoas abnegadas - Jaime de
Aguiar, Correia Leite e etc. - vão escrever sobre
o assunto e vão explicar por que os negros não
tinham os mesmos direitos que os brancos. Vão
surgir também tipos de intelectuais, que eram
mestiços, como Arlindo Veiga dos Santos e ou
tros, que levam para o meio negro a idéia do
combate direto, de enfrentar no corpo-a-corpo
a desigualdade racial. O negro levanta a bandeira
de que ele tinha que ser o supercampeão, tinha
que ser aquilo que o branco não é. O branco
proclama uma lei que confere igualdade racial
a todos, mas a lei não confere. Então, ele tem
que ser o superbranco, ele tem que demonstrar
que é capaz de atender essa situação e de defen
der essas condições para o meio negro.

A educação dada para os militantes era esta:
se a sua patroa maltratar você, você responda
à patroa, se a patroa não quiser pagar-lhe o salário
devido, você saia do trabalho; se a patroa fizer
isso você replica com aquilo. Tradicionalmente
o comportamento do negro era outro. Por exem
plo, Martins descreve uma cena chocante de uma
senhora negra que, com sua filha, vai visitar a
antiga patroa e antiga senhora também, ela tinha
sido escrava, e diante de uma senhora veneranda,
a antiga patroa disse: Fulana, sente-se. E ela disse:
Sentar senhora?! Desse toco não nasce uma se
nhora:E ela fica de pé. Outro caso de um dentista
mulato, que viveu dentro de uma família branca
na Av.Angélica, que, depois de muitos anos, esta
va ali na vizinhança e vai visitar a família e, na
hora do almoço, ele foi muito festejado pelos anti
gos companheiros, que o tratavam como se fosse
irmão; eles já estavam crescidos também, já eram
doutores, aí disseram para ele: fique para almoçar.
E ele fica. Mas ele já tinha adquirido outra visão
da vida; ele esperava que fosse comer com eles
na sala-de-jantar. Quando chega a hora de servir,
a empregada o leva à copa, lá já estava a ~ua

mesinha pronta com o seu almoço. E ele disse
à moça: diga ao senhor beltrano ou fulano que
me retiro, porque estou muito atrasado e que
agradeço o convite do almoço. E sai sem se des
pedir dos antigos amigos de infância.

Esse momento da luta acaba-se esvaindo. Por
quê? Porque não encontra resposta no meio bran
co. A luta do negro, essa luta tremenda para que
ele se organizasse, se constituíssem naquílo que
os antropólogos norte-americanos chamariam de

uma minoria organizada, essa luta é solapada,
na medida em que o meio branco não oferece
as condições materiais e humanas para que o
negro consiga esse patamar. Como a Frente Ne
gra havia-se registrado como partido, o Estado
Novo extermina a Frente Negra, os jornais sobre
vivem algum tempo e, depois, a própria luta dos
negros sofre um colapso. As condições de imigra
ção se alteraram. A partir de 37 o Estado Novo
passa a adotar uma politica de migração interna
que leva para o Sul populações mestiças e negras
do Norte, do Nordeste, do Centro, introduzindo
maior homogeneidade demográfica na compo
sição das populações e, ao mesmo tempo, ofere
cendo novas oportunidades de trabalho a grupos
que tinham origem racial diferente.

Nestas condições, a luta do negro vai sofrer
um impacto na sociedade competitiva dos bran
cos. De um lado, o esforço para manter os movi
mentos da década de 30 e de 40 cai e o negro
e o mulato vão lutar para ter êxito na vida, para
ter condições de conquistar um lugar ao 501 e
de ser gente, que eram os conceitos usados no
próprio meio para descrever esta conquista. Por
aí se chega a um individualismo desenfreado.
Aquele tipo que no 5° capítulo "Integração do
Negro na Sociedade de Classe", chama de novo
negro, esse novo negro é um fenômeno espe
cífico na história econômica e cultural de São
Paulo. Ele rompe com aquele padrão do negro
tradicionalista, submisso, que capitulava passiva
mente, mas, ao mesmo tempo, volta as costas
à solidariedade racial, à luta coletiva, inclusive de
senvolve a concepção de que o movimento negro
dá azar, e o negro tinha que subir enquanto indiví
duo e desfrutar, no seio da sua família, as vanta
gens relativasque conquistara. O drama é tremen
do, porque um individuo, para ter êxtío,a primeira
condição era romper com o meio negro, era sair
do meio negro. Por quê? Porque, se ficasse no
meio negro, o sujeito que passasse a ganhar mais,
de repente, se via ali infestado; ele tinha a mãe,
a esposa, o filho e, de repente, havia mais 4 ou
5 pessoas que iam para lá, se agregavam e passa
vam a comer do que ele ganhava, e ele não pode
poderia subir. Então, era preciso sair do meio
negro. Se tivesse um parente mais escuro, era
preciso esconder este parente, e às vezes, até hos
tilizaruma pessoa, como a mãe, ou deixar algum
filhoou irmão mais escuro, quando estava andan
do na rua, para trás, para aparentar uma condição
diferente, quando a pessoa era de mestiçamento
mais claro. Há muitos dramas humanos nessa
ascensão social. Ao mesmo tempo, esse novo
negro é um homem decidido a não aceitar o
convencionalismo, não quer ser amigo do branco
porque isso dá prestigio. Quer ser amigo do bran
co se realmente o branco responder a certas exi
gências de igualdade econômica, social, cultural.
Ele vai criar os seus meios recreativos, porque,
é claro, ele não pode ir a associações de brancos
e também não pode ficar confinado em casa,
como se fosse uma prisão. Surge, assim, as asso
ciações negras beneficentes, que dão festas nas
quais as jovens e os jovens negros e mulatos
podiam ter convivência socal sem correr o risco
do branco de olho na beleza do rapaz e da moça
que fosse capaz de destruir o lar construído com
tanta dificuldade; vão tentar comprar a casa; vão
enfrentar dissabores, porque o vendedor toca a
campainha e atende a senhora dona-da-casa e
o vendedor diz:por favor,vai chamar a sua senho-
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ra que tenho um assunto a tratar. E ela dIZ: a
senhora sou eu. Aí o camarada fica surpreso: Co
mo? A senhora é a senhora?! Ou seja, surgem
muitas confusões.•Isto tudo mostra a dificuldade
pela qual o negro percorre um caminho diffctl
para se integrar a uma sociedade de classe, na
qual ele é um trabalhador assalariado e deveria
ser tratado na condição de um trabalhador assa
lariado.

Nesse contexto surge outra forma de protesto.
Na medida em que avança, desaparece aquela
forma de solidariedade do passado, baseada no
companheirismo, numa colaboração tocante dos
negros que eram intelectualizados, e aparece uma
nova forma de solidariedade que é muito mais
agressiva, muito mais voltada para a forma de
luta que surge nos Estados Unidos e com a qual
travamos contactos no Brasil por meio de livros
e de filmes. Nos Estados Unidos, já na década
de 30, o negro começa a combater a visibilidade
negativa. tia década de 40 a 50, já começa a
lutar por formas mínimas de eqüidade social, e
na década de 60 os movimentos contra a discrimi
nação, contra a segregação, atingem o apogeu.

Nesse contexto, aqui são absorvidos movimen
tos que não ditavam raízes em nossas condições,
mas que levavam o negro a desenvolver aqueles
ideais de beleza negra, da aparência africana, da
descoberta da identidade racial que o estabele
cimento das relações diplomáticas do Brasil com
os países africanos permitiu restabelecer ou esta
belecer. Portanto, o Movimento Negro adquire
uma nova forma, uma nova agressividade e, ao
mesmo tempo, um caráter mais explosivo. Afeta
um menor número de pessoas, mas, ao mesmo
tempo, essas pessoas já estão tocadas por formas
de comportamento radicais que conferiam à vio
lência um significado diferente. No passado, a
violência só era recomendada a um nível muito
limitado. A!~ora não. AVIolênciaacaba sendo colo
cada em termos de luta de classe ou de luta racial.
Inclusive a própna valorização da luta racial entra
num nívelde cogitação que nunca teve antes entre
os negros no Brasil

Vouinterromper aqui, porque recebi um recado
de que era melhor eu ouvir do que falar. Então,
me ponho à disposição dos Srs. para a discussão.

Vejam bem, a minha tentativa foi mostrar a
história natural de duas minorias, sendo que uma
delas não chamaria de minoria, porque chamar
o negro e o mulato, dentro de um concerto amplo,
de minoria no Brasil, acaba sendo uma confusão
léxica. Não é possível ignorar um Estado como
a Bahia, que tem 70% de população negra e mula
ta. Então, onde está a minoria? A minoria é branca
e daqueles que querem passar por branco.

Estou à disposição dos companheiros para o
debate. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra à nobre Deputada Benedita da Silva.

A SRA. CONSTITUINTEBENEDITADASILVA
- Sabemos que não basta escrever na Consti
tuição esse direito do índio, o direito do negro
Entendemos que é preciso haver outro processo
juntamente com os processos das leis, que vai
fazer com que o debate seja permanente na socie
dade com relação à Situação tanto do índio quanto
do negro.

Como o Professor Florestan Fernandes é um
grande conhecedor da matéria e como entende
mos que a educação, essa fonmal dada, fortalece

a questão do preconceito, na medida em que,
a nível da Historia, a História que é passada para
as nossas crianças - estou falando da criança
em si - elas aprendem que realmente o índio
é a coisa mais engraçada do mundo, aí se enfei
tam, colocam a peninha no "Dia do Índio", aquela
coisinha toda, e o índio é o preguiçoso mesmo
e vai contmuar sendo o preguiçoso. Isto com rela
ção à criança. Vamos observar isto no primeiro
e no segundo graus e, quando se estã na facul
dade, também ali acaba assim a História.

E vamos observar com relação ao negro tam
bém, que o negro chega, ele é escravo. Não. Ele
foi feito escravo aqui, escravizaram-no aqui.

Como é que se passa essa História, como é
o processo cultural da comunidade negra, do ín
dio, que é passado a nível das nossas histórias
nas escolas?

Devemos desencadear, junto ao processo
constitucional, também uma divulgação, um de
bate, que possa fazer com que haja por nossa
parte, individualmente até, e no coletivo, uma re
flexão em tomo da questão do preconceito.

O Professor Florestan Fernandes tem um vasto
conhecimento, está embasado para tal. Gostaria
que colocasse um pouco como é que podemos
avançar a nível desse processo. A compreensão
do Professor também passa por essa questão de
que não basta, pura e simplesmente? De que for
ma iremos levar mais adiante toda essa proposta?

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - Um sociólogo, por mais ou menos
competente que seja, ou qualquer antropólogo,
diria que o que a Constituição prescreve não tem
nada que ver como a realidade será. O famoso
livrode MyrdalThe Amerlcan Dilemma, "O Dile
ma Norte-Americano", é exatamente um, livro es
crito para mostrar como a relação' entre negros
o brancos nos Estados Unidos, desobedece o pre
ceito constitucional da igualdade fundamental en
tre os seres humanos. O livro do Professor A
Selth sobre a educação, Young Towns Youth
A Juventude das Crdades de Young Towns 
é um nome fictício-mostra que, apesar do pre
ceito constitucional da igualdade de oportunidade
para todos nos Estados Unidos, as oportunidades
educacionais atravessam a desigualdade da situa
ção econômica e social das famílias.

Temos fora do Brasil, em países desenvolvidos,
exemplos que mostram que é preciso estabelecer
maior equilíbrio na sociedade para que certas dis
tinções desapareçam. É muito difícilestabelecer
recomendações, porque os movimentos da déca
da de 60 e início de 70, levaram a uma forte
política de dessegregação racial nas escolas nos
Estados Unidos. O que essa dessegregação pro
vocou? E provocou, de imediato, a matrícula de
negros em uma porção de escolas, e, em seguida,
a população branca fez pressões violentas e os
negros acabaram saindo por conta própria das
escolas. O antogonismo racial, em vez de dimi
nuir, aumentou. A experiência deu certo em algu
mas regiões, mas os especialistas hoje estão estu
dando por que a dessegregação racial acabou
falhando.

Então, o problema é de educação da coletivi
dade. Eu que sou socialista, acho que só o socia
lismo, elímandç a diferença entre o trabalho ma
nual e o trabalho intelectual, só criando condições
de igualdade entre todos, eliminando a proprie
dade privada dos meios de produção, só por aí

poderemos chegar, e isto de uma maneira um
pouco difícil, demorada, prolongada, a eleminar
barreiras raciars e esteriótipos negativos de caráter
étnico ou racial.

Vejam bem a situação dos judeus na União
Soviética. Há quem critique o fato de que persis
tam certas fonmas de preconceito e discrimina
ção.

É que o socialismo não se implanta homoge
neamente de um forma muito rápida Quantos
séculos durou a formação dessa atitude discrimi
nativa e segregativa? Quanto é preciso mudar no
íntimo do homem para que ele aceite que todos
os seres são iguais, para uns perante as leis, para
outros também perante o ideal? No caso brasi
leiro, psicólogos e sociólogos que estudaram es
tereótipos - e os estudos dos pedagogos são
muito interessantes, porque são estudos que
mostram como é verdade que a mtrojeção do
estereótipo se faz simultaneamente nas crianças
negras e brancas, através do processo educacio
nal, através dos exercícios educativos utilizados
na escola -livros há que descrevem o indígena
como uma criatura de comportamentos infantis,
que descrevem o negro como uma pessoa que
tem baixas qualificações intelectuais. Não se pode
dizer que os autores desses livros tenham delibe
radamente procurado atrngir esse objetivo. Faz
parte da pessoa, às vezes eles contam a história
assim. O Professor Bento Moreira Leite, por exem
plo, é autor de pesquisa sobre estereótipos nacio
nais e raciais em histórias brasileiras. Depois sur
giram vários outros. Na pesquisa que fizemos para
a UNESCO também houve um desdobramento
de pesquisa psicológica, através de folguedos, fei
ta por duas psicólogas de grande valor, Virginia
Bicudo e outra professora de nome alemão, de
cujo nome não me recordo, que mostram a per
sistência de atitudes preconceituosas. Como re
movê-Ias? Através da educação, e através da mu
dança da pessoa e através da transformação da
própria sociedade. Na medida em que o negro,
o indígena - isso afeta o japonês, afeta outros
grupos nacionais minoritários, só que eles tam
bém têm discriminação e preconceitos contra os
brasileiros, através de processos pelos quais as
sociedades de classes, por enquanto temos que
falar nas sociedades de classes e capitalistas -,
na medida em que o êxito de negro, o êxito de
indígenas ou, então, o êxito dos japoneses ou,
então o êxito dos hbaneses, sírios, italianos, na
medida em que o êxito vai mudando a posição
deles na sociedade, as atitudes a respeito deles
também vão-se transformando.

Este é um processo lento, gradual, secular. Não
há mecanismos pelos quais esses processos pos
sam seracelerados. Através da educação, pode-se
atingir a alguns objetivos. Se o que se alcança
pela educação não for reforçado por práticas so
ciais, o que vai acontecer é que os ganhos na
esfera da educação serão perdidos posteriormen
te, pelo fato de que o negro é associado ao escra
vo; através do negro, o branco vê o ex-escravo,
e se coloca numa posição de superioridade, tute
lação e de mandonismo.

Uma vez, vivi uma experiência muito interes
sante. Eu estava num táxi, um chofer de asceh
dência italiana estava dirigindo, eu morava no
BrookJin e, passando por Vila Nova Conceição,
ele pediu para parar num bar, para comprar um
maço de cigarros; na verdade ele queria beber
um copinho de pinga. Aliestava um senhor negro,
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também tomando seu copo de pinga. Ele conver
sou com ele, deu um abraço e saiu. Eu disse:
- Gostei de ver,o senhor é amigo daquele senhor
negro. Ele respondeu: amigo, eu? Eu não tenho
amigo negro. Essa é a gente mais falsa que existe
no Mundo. E por aí a fora...

Quer dizer, as aparências enganam muito. A
pessoa passa pela escola, recebe um verniz de
cMlidade, e depois, na prática, ela não observa.

O negro ou aquele que for afetado pelo precon
ceito precisa ter uma personalidade muito forte
para reeducar-se e reeducar os outros.

Na pesquisa que fizemos, por exemplo, havia
um senhor que tinha três filhas um homem muito
maduro. Ele era sapateiro, trabalhava muitas ho
ras, e suas três filhas estavam todas na escola.
Contou, de uma maneira muito emocional, a dor
que sofria ao ver que as filhas, à medida que
cresciam, passavam a ser discriminadas e excluí
das pelas antigas companheiras brancas.

É preciso que se utilizemvários canais simultâ
neos. Não pode ser um programa confinado à
escola. Ele tem de passar por vários níveis. Tem
de atingir a televisão, o jornal, e isso a própria
população, que é posta em questão, tem a capaci
dade de fazer.

Se na propaganda de um produto, porexemplo,
presuntos Sádía, aparece um garçom negro ser
vindo, a população negra boicota, e a empresa
logo aprende que não deve fazer isso. Esta é uma
forma de pressão. Por este caminho, os negros,
nos Estados Unidos, eliminaram rapidamente vá
rias visibilidades negativas que afetavam a popu
lação negra.

Existem outras questões que são mais profun
das e podem exigir amparo legal. Daí a neces
sidade de o combate ao preconceito e à discrimi
nação ser estabelecido constitucionalmente ele
galmetne. O medo de sanções pode, pelo menos,
levar a pessoa a não externar a sua hostilidade.

Vão dizer que esta não é uma grande vitória,
mas já é uma vitória parcial. Certos comporta
mentos, não sendo repetidos externamente com
freqüência, criam um elemento favorável ao seu
desaparecimento gradativo.

É preciso um processo educativo e repressivo
que não atinja só a escola. Tem que atingir todas
as instituições-chaves da sociedade, principal
mente os mecanismos pelos quais as pessoas
se impõem como um cidadão consciente dos
seus direitos e de seus deveres e dos mecanismos
legais de que dispõe para se defender, etc.

A resposta exigiria muito que falar. Interrompo
aqui.

O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS 
Pergunto ao Professor Constituinte, Florestan Fer
nandes, que proferiu esta belíssima palestra, na
comparação entre a miscigenação nos Estados
Unidos e no Brasil- fala-se tanto que o português
é chegado a uma negra, que o anglo-saxão tem
aquele preconceito - o nível de preconceito é
maior nos Estados Unidos ou no Brasil?

A impressão que tenho - nunca estive lá 
é que existe mais miscigenação nos Estados Uni
dos, apesar de tudo, do que no Brasil. Gostaria
de saber isto de V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - Acredito que, pelas estatísticas, a
miscigenação é maior aqui. O português que veio
para cá no século XVI, trazia dois preconceitos
muito fortes: um, o preconceito da pureza de san-

gue; o outro, o preconceito contra o trabalho me
cânico. Esses dois preconceitos foram o alicerce
da formação da sociedade escravista, de um lado;
de outro lado, o fato de miscigenação ter servido
como um canal de proteção do núcleo legal da
família branca portuguesa.

A diferença quanto ao tipo de preconceito tem
sido muito estudada tanto por especialistas brasi
leiros quanto norte-americanos, holodandes, que
têm voltado a sua atenção para o problema bra
sileiro.

O preconceito, na forma como se manifesta
nos Estados Unidos, é aberto, sistemático, cons
ciente, e nehuma pessoa que tem preconceito
oculta que tem.

Se se chegar para um negro norte-americano
e lhe perguntar: você é tratado preconceituosa
mente? Ele diz: Sou. Se se chegar a um branco:
você tem preconceito) Há uma pesquisa, feita,
entre veteramos de guerra, Yaanovitch e um seu
colaborador, que mostra que na população norte
americana existem pessoas que são neutras com
relação ao preconceito, à discriminação; existem
outras que manifestam preconceito e discrimi
nação em grande intensidade.

Então, temos dois extremos: o que tem precon
ceito forte, e o que não tem preconceito não discri
mina. Existem também duas posições interme
diárias que levam a uma menor tolerância no
convivio racial.

Na população brasileira esse individuo que tem
preconceito de uma forma deliberada, consciente,
é uma forma rara. Raramente o brasileiro tem
coragem de dizer que tem preconceito.

Nosso preconceito não é aberto, sistemático.
É encoberto e difuso; é um preconceito indireto,
que permite ao branco e ao negro terem uma
convivência de aparências falsas, mas, ao mesmo
tempo, é uma arma negativa para o negro, porque
o negro acaba instalando uma confusão tremen
da na cabeça dele, ele não sabe se deve combater
o preconceito ou não, se ao combater o precon
ceito, não vai contribuir para uma situação pior.

Na nossa pesquisa havia um advogado mulato,
relativamente escuro - e um dos desdobramen
tos da pesquisa eram situações como esta, de
dabate com taquigrafia - ele sustentou que o
preconceito é como fogo do borrralho: se afasta
mos as cinzas e as sopramos, corremos o risco
de aumentar a intensidade do preconceito; então,
é melhor deixar as coisas como estão. Outros
acham que não sabem se é preconceito, se não
é uma maneira de o próprio negro e mulato justifi
caram as suas frustrações, os seus fracassos.

Então, se estabelece uma grande confusão e,
com freqüência, o negro acaba se vendo a partir
do olho do branco. Este é o pior efeito do precon
ceito encoberto, falso, hipócrita que existe no Bra
sil.

Já nos Estados Unidos o negro sabe, ele pode
ter mais ódio, mas, ao mesmo tempo, tem mais
clareza a respeito de onde está e do que ele vai
esperar; ou ele se conforma ou enfrenta a situa
ção.

Há situações que não adianta enfrentar, se as
enfrentar, ele é linchado, e há outras que ele pode
enfrentar e pode, inclusive, chegar a uma vitória.

Então, as formas de preconceito e discrimi
nação são distintas e produzem, portanto, resulta
dos diferentes.

Quanto à miscigenação, o que há de peculiar
nos Estados Unidos é que a ascensão social não

corrige o mestiçamento. Se se perecer branco
em todos os aspectos, mas, se tiver uma orelha,
um nariz ou uma unha, qualquer coisa que torne
visíveluma ascendência africana, se é tratado co
mo negro. Até o cinema explorou isto, num filme
dramático - "Amor à Vida"-, que mostra muito
bem como uma jovem tentou passar por branca,
ela era branca em todos os aspectos, mas não
era branca na sua mentalidade, não era branca
na sua capacidade de autodefesa; num dado mo
mento tudo aquilo rui e o mundo desaba sobre
ela.

O Professor Oracir Nogueira designa esse pre
conceito como preconceito de origem, e o pre
conceito nosso, como preconceito de marca. Não
acho a distinção muito relevante.

O fato é que lá a miscigenação não facilita
a visibilidade branca. Ao contrário. As pessoas
que tentam conquistar visibílídade branca em ge
rai vão para regiões menos preconceituosas dos
Estados Unidos. No entanto, mais cedo ou mais
tarde, acabam caindo na armadilha do desvenda
mento, e aí odrama é mais doloroso.

Quanto às proporções, não sei dizer, precisaria
recorrer a uma estatística, e não tenho aqui ao
alcance da mão dados a respeito. O que existe
de fato é que a miscigenação foimuito mais exten
sa do que se permite inferir pela forma violenta,
agressiva, destrutiva da manifestação do precon
ceito, da discriminação e da segregação.

Isto se explica, porque, na medida em que as
relações são proibidas, elas se tomam mais sedu
toras. O Professor Bartide falava na dialética da
cor nas relações sexuais. Uma mulher proibida
acaba sendo muito mais desejada por um homem
do que uma mulher que é acessível, quer dizer,
se o código moral proíbe, o desejo pode se con
centrar lá.

Nem por isso as conseqüências são melhores.
Ocorre que o branco, que aceita dignamente as
conseqüências da miscigenação, acaba degra
dando-se em termos sociais, perde prestígio, é
obrigado a mudar de bairro, muitas vezes é repu
diado pela familia.

Apesar de todas as alterações que ocorreram
nos Estados Unidos, em termos de relações ra
ciais, a socíedade norte-americana ainda não é
uma sociedade democrática, quer dizer, em ter
mos de relações inter-raciais.

Há um quadro, não pude trazer aqui, o autor
se chama AIlyson & David, são dois David e um
Allyson,eles escreveram um livroque mostra que
a estratificação que existe na sociedade norte-a
mericana se reproduz nos dois estoques raciais
e a desigualdade aparece no fato de que o tope
mais alto do estoque racial negro está ao nível
dos brancos de classe baixa alta. Portanto, a desi
gualdade econômica, social e política é muito
grande e, em termos inter-raciais, não há demo
cracia, embora possa haver, ocasionalmente,
brancos e negros que sejam democratas nas suas
relações raciais.

Já no Brasil não medimos ainda esta despro
porção.

Temos uma consciência falsa a respeito do as
sunto, mas não levamos a fundo a nossa análise
crítica dos nossos problemas raciais.

O SR.JOSÉ CARLOSSABÓIA- Durante toda
a exposição do Professor Florestan Fernandes
veio-me à cabeça uma idéia extravagante, de um
projeto de resolução para requisitá-lo, fazê-lo



Maiode 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Sexta-feira 8 143

Membro definitivo de nossa subcomissão. É uma
perda, se bem que para a educação ele seja funda
mentai, tanto quanto aqui.

As leis antí-racíaís, nos Estados Unidos, provo
caram, historicamente, conquistas, e, por outro
lado, polarizaram, em certas circunstâncias, o ra
cismo.

No Brasil, temos uma lei, a famosa Lei Afonso
Arinos, que diz respeito a questões de segregação
e preconceito racial.

Pergunto ao Professor Florestan Fernandes: co
mo vê, em termos políticos, em termos sociais,
as conseqúências dessa lei a nível da prática de
segreqaçào, a nível das formulações de precon
ceito. Ao contrário dos Estados Unidos, não per
cebo no Brasil nenhum alcance efetivo e real des
sa ler, Por que acontece ISSO, diante de toda essa
lustóna do MOVImento Negro que V. Ex' colocou
de uma forma tão boruta>

Asegunda questão que coloco, apesar do avan
çado da hora: como os movimentos políticos dos
negros e dos índios poderão avançar neste mo
mento em que estamos tentando dizer na nova
Constítuíção, no novo texto, como eles poderão
ter a garantia da cidadania, apesar de todas as
limitações que V.Ex' colocou a nível da estrutura
da sociedade capitalista?

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - O primeiro problema - como a
lei pode permitir conquistas :- comprova-se. Nos
Estados Unidos é como na Africa do Sul. Apesar
do apartheid, as leis, mesmo na África do Sul
e Rodésia, permitiram certos avanços. Para que
a lei tenha alguma eficácia social, cultural e políti
ca, existem certas condições objetivas na socie
dade.

Se a lei proteje uma minoria, é preciso que
aquela minoria tenha condições de pôr em prática
os benefícios proporcionados pela lei e, ao mes
mo tempo, impor ao agente da discriminação
a punição a que ele está sujeito pela ação discri
minativa.

É exatamente isto que se torna muito difícil
no Brasil, quer dizer, numa sociedade em que
há uma tão alta concentração social de classes
- regional, racial, técnica - de riqueza, de cultura
e de poder, acaba sendo muito difícil às pessoas
que são discriminadas exatamente pelos podero
sos movimentar a máquina da lei. E aqueles que
vão movimentar a máquina da lei, às vezes, fazem
parte de um setor verdadeiramente pequeno, in
significante, das populações discriminadas.

Há advogados negros, médicos negros, atrizes
norte-americanas que visitam o Brasil. Mesmo os
negros e brancos em São Paulo, que escrevi em
colaboração com o Professor Marcílio, o último
capítulo trata, exatamente, do modo pelo qual
a Lei Afonso Arinos foi recebida no meio negro
em São Paulo. Aquele capítulo, fui eu quem o
redigi. Os negros revelaram uma grande sensibi
lidade em relação à lei, porque, na verdade, o
problema central do negro, hoje, é fazer conquis
tas que, por si próprias, acabem mudando a situa
ção do negro na sociedade brasileira.

Quer dizer, o negro está menos preocupado
com conquistas formais a nível de lei do que com
conquistas reais ao nível da sociedade, do modo
de viver.

É por aí, então, que a coisa se esclarece. V.
Ex' é antropólogo e sabe disso.

De qualquer maneira, entre se ter a lei e não
se ter, é melhor se ter a lei, de outro lado, difundir
a consciência da existência da lei.

Por fim, mfundir, entre aqueles que são encarre
gados de aplicar a lei, que pertencem ao estoque
racial dominante, infundir que eles são obrigados
a aplicar a lei com toda a eficácia. Realmente
acontece que o delegado, o policial antes do dele
gado, o juiz depois, todos vão ser negligentes,
porque todos estão ligados, através de uma soli
dariedade muda, que é uma solidanedade de raça,
de classe, de região etc.

De qualquer maneira, é preciso difundir a cons
ciência desse mecanismo de proteção legal

Quanto à questão dos movimentos políticos,
tanto dos negros, quanto das populações indíge
nas, como eles poderiam avançar no texto legal,
tenho a impressão de que é para onde caminha
o texto... Por aí os movimentos estão-se encami
nhando de forma realista De um lado, eles abrem
baterias sobre as conquistas legais, de outro lado,
não esquecem que o problema central aparece
na convivência humana, nas condições reais de
vida.

Quando ouvimos um líder indígena que tem
experiência concreta na luta com os brancos, per
cebe-se que ele tem consciência do que está mais
perto, daquilo que ele pode fazer; ele não está
querendo assistencialismo e proteção.

Seria algo muito ruim criar a mentalidade de
que a lei resolve o problema para os homens.
São os homens que têm de resolver o problema
através das leis. Então, isto equaciona, historica
mente, a questão.

Uma ler é uma conquista. Será uma conquista
negativa, se ela eliminar a consciência social de
que é a ação coletiva, insistente, organizada, efi
caz, que, realmente, vai permitir a observância
da lei, e, de outro lado, tornar a lei dispensável,
porque ela pode ser uma questão de período his
tórico, não digo de conjuntura. Pode ser um perío
do histórico prolongado. O grande objetivo de
introduzir uma medida legal é tornar essa lei dis
pensável dentro de certo tempo. E para se tomar
dispensável, é preciso que os grupo:>saibam que
é por sua atividade que constroem para eles um
novo mundo, e para nós também.

Não acredito que eu esteja lutando pela liber
dade do negro, pela liberdade do indígena Eles
estão lutando pela minha liberdade, pela nossa
liberdade - este é o sentido maior da atividade
que eles desenvolvem.

Se chegarmos a um preceito legal mais justo,
mais equitativo, nos emancipamos de ilusões e
de preconceitos, e isto devemos ao negro, ao
indígena e a outras vítimas da discrimmação, do
preconceito etc.

Quer dizer, no fundo caímos naquela norma
antiga: os oprimidos, ao se emanciparem, eman
cipam os outros.

O SR. PRESIENTE (IvoLech) - Com a palavra
o Professor Paulo Roberto Moreira.

O SR. PAULO ROBERTO MOREIRA - Parto
da afirmação do Professor Florestan Fernandes:
"cultivamos o preconceito de ter preconceito, te
mos vergonha de ter preconceito".

Já havia percebido que o preconceito - só
não tinha percebido a diferença na sociedade
americana, que é muito bom verificar. O precon
ceito aqui é inconsciente, pelo menos não é cons
ciente, não é assumido.

Nos movimentos de portadores de deficiências
físicas e outras deficiências, estamos meio perdi
d091 é necessário ou não estabelecer prioridades
para a atuação política?

Vejamos o caso da comumcação de massa,
este exemplo me tocou profundamente. Ontem
as populações indígenas estiveram aqui, aconte
ceram coisas interessantíssimas, profundas, in
clusive no próprio relacionamento com todos nós,

. com todas as ditas minorias. A comunicação de
massa vem e registra o efêmero, o episódico,
o fantástico, como sempre.

Seria a comunicação de massa uma questão
fundamental para atacarmos, ou seria, por outro
lado, a questão econômica, tentarmos mudar o
modo de produção? Existe alguma prioridade ou
V. Ex' acha que, no meio de tantas prioridades,
como estou achando, o negócio é fazer aquela
que estiver mais próxima e mais fácIl?

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - De fato, há vários níveis de luta. O
grande mal do ser humano é que ele acaba privile
giando certa forma de lutar, ignorando outras.
Quando, por exemplo, o Senhor toma consciên
cia de que tem uma deficiência física, já progride
em relação a um deficiente físico que não tem
essa consciência. Quando o Senhor toma cons
CIência de que, tendo essa deficiência física, é
um ser humano igual aos outros e tem os mes
mos direitos, então, o Senhor já se colocou à
altura de todos os outros seres humanos na socie
dade em que o Senhor vive. Aí o Senhor tem
que lutar nos dois níveis: no nível dos direitos
que precisam ser conferidos aos deficientes,
quando eles são discriminados e estigmatizados;
e ao nível da criação, da produção de leis que
sej~m antidiscriminativas e que sejam negativas.

E claro que se pode ir mais longe. A pessoa,
a partir de dada situação, pode chegar à crítica
do capitalismo; de crítica ao capitalismo à aspira
ção do Socíahsmo: da aspiração do Socialismo
à crítica dos países em transição. Quer dizer, o
mecanismo de consciência, de reflexão crítica vai
muito longe. Nos limites da vida de um indivíduo,
ele não pode fazer tudo; é preciso que a pessoa
separe. Quantos anos uma pessoa vive?Cinqüen
ta, sessenta, setenta, oitenta anos. E tem que pen
sar em prioridades que lhe são fundamentais, en
quanto ser individual, e deve pensar que essa limi
tação não elimina outras prioridades que dizem
respeito ao viver coletivo, não só do movimento
de pessoas que compartilham da mesma condi
ção e que tenham consciência de combater deter
minada modalidade de estigmatização. Esta é a
consciência nacional de uma revolução demo
crática, num Pais como o nosso, de uma transfor
mação do capitalismo num País como o nosso.

E claro que, enquanto indivíduo e enquanto
categoria que está vivendo certos dramas, o Se
nhor tem que dar uma prioridade imediata aos
problemas que está enfrentando. Vamos dizer: o
camarada é um alcoólatra. O primeiro problema
com ele é extinguir o alcoolismo, depois recolo
cá-lo na vida social plena, de tal maneira que
não recaia no alcoolismo e não seja atingido pelos
estigmas que alcançam os extra-alcoólatras. O
que ele vai fazer depois, se vai entrar para o Movi·
mento dos Alcoólatras ou se ele vai entrar para
um movimento social mais amplo, de caráter re
formista, de caráter revolucionário, aí já é uma
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opção de caráter político. Quer dizer, várias vias
estão abertas.

Não vim aqui - naturalmente teria muito inte
resse em propagandar e difundir o Marxismo -,
não vim aqui fazer isto. Então, não vou convencer
o Senhor que, através do Marxismo, tem uma
chave para abrir o cofre da felicidade. O problema
central, se se trata de combater a situação em
que os deficientes vivem na sociedade brasileira,
é civilizar o brasileiro para que entenda que o
deficiente é um ser humano normal, a deficiência
é normal, não é uma anomalia, é uma contin
gência que afetou uma pessoa, que é plenamente
pessoa em todos outros sentidos em que ela não
foi afetada.

As opções práticas, culturais e políticas, a pes
soa tem de tomá-Ias, em termos da sua relação
com o Mundo, e na relação com aquilo em que
ela quer transformar o Mundo.

Nós do PT temos uma forma - a Deputada
Benedita da Silva está-me olhando de um modo
meio feio, então devo ter dito alguma coisa que
não a contentou - no PT temos a ambição de
transformar o Mundo de uma forma radical, mas
isso pode não passar pela sua cabeça. Mesmo
que isso não passe pela sua cabeça, é muito im
portante que o Senhor saiba hdar com os seus
problemas em nível de ajustamento pessoal e,
ao mesmo tempo, se superar os problemas pes
soais, conseguir uma relação normal com a socie
dade de direito legítimo, que o Senhor pelo menos
colabore com o movimento pelo qual outras pes
soas sejam, no mínimo, capazes de fazer isto.
Nãosei se a resposta satisfaz o Senhor.

a Senhor queria saber se o mais importante
é o econômico ou não é o econômico. Claro
que o econômico é essencial para a sobrevivência
da pessoa. Se o Senhor não conseguir um traba
lho que lhe proporcione meios de subsistência,
o Senhor está condenado à miséria, à desorga
nização social. Então, o Senhor tem de lutar para
conquistar um meio de vida. Entretanto, os traba
lhadores que conquistam um meio de vida às
vezes descobrem que descobrir um meio de vida
não é suficiente. Depois de descobrirem e ter um
meio de vida, eles precisam também superar as
limitações contidas dentro desse meio de vida.
Para isso eles precisam transformar a sociedade
dentro do Capitalismo, contra o Capitalismo. Isso
já vai depender do nível de aspiração e de radica
lidade com que a pessoa ou o grupo de pessoas
se relacionam com o mundo.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Temos um
convite para a entrega do documento à criança
e ao adolescente - "Principios para a Nova Cons
tituinte". O evento será realizado no Salão Negro,
hoje, às 16 horas.

Lembramos que a primeira reunião de audição
desta Subcomissão será segunda-feira, dia 27,
às 9 horas e 30 minutos. Encarecemos a presença
de todos os Srs. Constituintes e os que nos hon
ram aqui com a presença. (Pausa.)

Devemos dizer como foi bom, foi bonito, como
foi oportuno, como foi proveitoso ouvir o Profes
sor Florestan Femandes. Tenho certeza de que
falamos em nome dos colegas da Subcomissão
e nos sentimos extremamente honrado de poder
dizer que somos colega Constituinte do Professor
Florestan Femandes. Dizendo isto a S EX, esta
mos dizendo também muito obrigado à Profes
sora Manuela Cameiro da Cunha, que esteve aqui

até quando o tempo de seu avião permitiu. Muito
obrigado também ao Professor e Economista
Paulo Roberto Moreira, por estar enriquecendo
e nos auxiliando neste Painel de Informações so
bre ~ Questão das Minorias, Pela Discriminação,
e sobre estes aspectos muito próprios da nossa
Subcomissão.

Não tendo mais nada a referir, agradecemos
a presença dos Srs. Constituintes, dos nossos Pai
nelistas p dos Srs. Convidados que nos honraram
com a presença nesta manhã que avança até
13 horas.

Muito obrigado e até nosso próximo encontro,
segunda-feira, sendo assim, damos por finalizado
este Painel, esta reunião da Subcomissão dos Ne
gros, população indígena, pessoas deficientes,
menores.

o SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES- Só peço desculpas, pois a exposição
foi muito desorganizada, e não satisfatória.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Está encer
rada a reunião.

(Encerra-se a reunião, às 13 horas).

ATADA5' REUNIÃO

REAUZADA NO DIA27 DE ABRIL

Aos vinte e sete dias do mês de abril de mil
novecentos e oitenta e sete, às nove 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 do Senhor Constituinte Ivo Lech, com a
presença dos seguintes Constituintes: José Carlos
Sabóia, Nelson Seixas, Osmir Lima, Hélio Costa,
SalatIel Carvalho e Alceni Guerra. Não havendo
número regimental o Senhor Presidente declarou
a reunião informal e solicitou que fosse dispen
sada a leItura da Ata da reunião anterior que foi
considerada aprovada. Em seguida, o Senhor Pre
sidente iniciou a Audiência Pública com os repre
sentantes nacionais das APAES e Pestalozzis de
todo o País; onde fizerem o uso da palavra os
senhores: Elpídio Araújo Neres, Otávio Blatter Pi
nho, Cleonice Floriano Haesbaert, Sérgio Túlio
Bredo (deficiente mental), Flávio Potente Siqueira,
Maria de Lurdes Creziane, Gláucia Gomes de Oli
veira Aguiar, Justino Alves Pereira, Dayse CoIlet
de Araújo Lima, Tásio Lemos Ferreira, Chaim Is
rael Jugend, Radhice Conceição, Aldo Brito, Do
mingos José Fredo, Anton. ., José, Vanildo Seria
tore, Aldo Moreira Estráquíías, Em seguida fize
ram uso da palavra os Senhores Constituintes:
Alceni Guerra, José Carlos Sabóia, Almir Gabriel
e Nelson Seixas. O inteiro teor dos debates será
publicado, após a tradução das notas taquigrá
ficas e o competente registro datilográfico, no
Diário da Assembléia Nacional Constituinte.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
deu por encerrados os traballios às treze horas,
convocando os Senhores Constituintes para a
próxima reunião a ser realizada dia vinte e sete
de abril às dezessete horas, com a seguinte pauta:
Audiência Pública com representantes das Asso
ciações dos Alcoólatras Anônimos. E, para cons
tar, eu Carlos Guilherme Fonseca, Secretário, la
vrei a presente Ata que depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.

ANEXO À ATA DA 5'REUNIÃODA SUB
COftJfSSÃO DOS NEGROS, POPUUtÇÓES
INDIGENAS, PESSOASDEFICIENTESEMI
NORIAS, REALIZADA EM 27 DE ABRILDE
1987,ÀS 9 HORAS. ÍNTEGRA DOS ACOM
PANHAMENTOS TAQUIGRÁFICOS, COM
PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTEAUTORIZA
DA PELOSENHORPRESIDENTEDA SUB
COMISSÃO, CONSTfTUINTEIVOLECH.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Declaramos
aberta a primeira reunião de audição pública da
Subcomissão dos Negros, População Indígena,
Pessoas Deficientes e "'linorias. Contamos, na Me
sa, com a presença do Relator desta Subcomis
são, Constituinte Alceni Guerra. A Presidência e
o Relator da Subcomissão convidam, para fazer
parte da Mesa, o Constituinte Nelson Seixas, ho
mem e parlamentar da Subcomissão, ligado pro
fundamente à questão do tema hoje enfocado.
Gostaríamos que o Constituinte Nelson Seixas
ajudasse a Presidência na coordenação dos traba
lhos.

Eu convidaria o Dr. Nelson Seixas, como parla
mentar, como Consituinte, como pai de deficien
tes mentais, a fazer, neste momento e usando
a sua condição de membro da Subcomissão, uma
saudação aos Senhores presentes e representan
tes das APAE e Pestalozzi.

Com a palavra o Deputado Federal, Constituin
te Nelson Seixas.

O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS 
Exm" Sr. Presidente, Deputado Constituinte Ivo
Lech, da Subcomissão de Negros, Populações
Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias; Exm"
Sr. Deputado Constituinte Alceni Guerra, dígnís
simo Relator desta Subcomissão; Exm" Sr. Depu
tado Constituinte José Carlos Sabóia, membro
da nossa Subcomissão; prezados companheiros
das APAEe da Pestalozzi aqui presentes.

Estamos abrindo, hoje, uma audição pública,
fato muito importante nesta Constituinte, que dá
oportunidade à comunidade de dizer a nós Consti
tuintes ao que aspira para o Brasil do futuro. Te
mos aqui velhos companheiros de luta, sejam
pais, sejam amigos de pessoas deficientes, entre
os quais me incluo e, agora, inclusive com alguns
deficientes fazendo suas reivindicações. Para nós,
que lutamos, há 23 anos, no trabalho pela pessoa
deficiente, como pai de dois deficientes mentais
que sou, que já lutei por duas candidaturas e
esta é a terceira, consigo chegar à Câmara Federal
num momento histórico de Constituinte, é uma
satisfação e um sentido de responsabilidade mui
to grande estar aqui nesta reunião. Mesmo sendo
um pai vivido,um apaeano com experiência, colo
co-me aqui como ouvinte. Hoje, sou um membro
desta Subcomissão e quero ouvir, mais uma vez
e procurar ser o intérprete dessa parcela da nossa
população frente à Constituinte. Gostaríamos de
citar todos os presentes, mas não poderíamos
deixar de destacar a presença da Professora Cleo
nice Floriano Ainberg, que é Presidente da Fede
ração Nacional das Sociedades Pestalozzi, movi
mento esse que nos antecedeu na história do
atendimento ao deficiente no Brasil; o Dr. Elpídio
Araújo Neres, Presidente da Federação Nacional
das APAE; do seu Procurador-Geral, Dr. Octávio
Blater Pinho; e também do ex-Deputado Federal,
José Justino Alves Pereira, que foi Presidente da
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Federação Nacional das APAE e, em 1968, foi
autor de uma Comissão Permanente de Inquénto
sobre o problema da deficiência no Brasil. Gosta
ríamos de esclarecer que, quando se trata de ex
cepcional, estamos tratando de uma maneira bas
tante abrangente, vamos entender o excepcional
como todo indivíduo que sai do comum, do nor
mal, em qualquer aspecto, físico, mental, emo
cional e social e que exija condição de educação,
de habilitação e de cuidados especiais na comuni
dade. Assim, são os superdotados e os subdo
tados. Entre os subdotados, pessoas propriamen
te deficientes, divídimos no grupo de deficientes
mentais -- que são os mais numerosos, os mais
cercados de preconceitos - os deficientes senso
riais, cegos e surdos e os deficientes físicos ou
motores. Precisamos definir isso porque, quando,
em 1981, comemorou-se o Ano Internacional da
Pessoa Deficiente, houve muita confusão com o
trato da questão, referindo-se freqüentemente a
deficiente físico, quando a pessoa queria dizer
toda pessoa deficiente. É o que acontece quando
se fala em excepciional. A impressão da comu
nidade é de uma pessoa fora do comum, que
não se conhece bem e foi um termo que, pratica
mente, condicionamos a significar o defictente
mental OUI retardado, porque essas palavras eram
um pouco duras, um eufemismo, mas hoje esta
mos mais voltados a ter aquela denominação.
Não mais dizer simplesmente deficiente, porque
deficiente é um qualificativo que pode-se referir
a qualquer objeto. E antes de deficiente, é de
gente que nós tratamos. Mesmo se falando pes
soa deficiente, está-se caracterizando, está-se des
tacando muito a deficiência. E nós, para caracteri
zarmos bem a pessoa, deveríamos passar a usar,
doravante, pessoas portadoras de deficiência. As
sim, vamos ter uma vísão muito mais abrangente,
inclusive, incluindo muitas deficiências que são
ínaparentes, a grosso modo.

Quero cumprimentar os companheiros que se
voltam especialmente para uma metodologia.
Nós, embora tratemos, nas APAEs e em algumas
Pestalozzi, também, além do deficiente metal, de
outras áreas de deficiência, vamos, hoje, nos limi
tar especil1camente à deficiência mental.

Esperamos que tenhamos um trabalho bem
proveitoso. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Saudando
os Srs, convidados, autoridades apaeanas e das
instituições Pestalozzi,vamos ler, agora, a progra
mação de audição da Subcomissão, até para que
os Srs. e as Sr' tenham em mente os trabalhos
e os temas abordados e ouvídos por esta Subco
missão. Hoje, os deficientes mentais; às 17 horas,
a Associação dos Alcoólatras Anônimos; e tam
bém ouviremos uma autoridade que nos falará
sobre a questão do idoso como minoria; às 19
horas, os deficientes auditivos. No dia 28 de abril,
terça-feira, os negros; ás 17 horas, esse mesmo
tema, e às 19 horas, também os negros. Dia 29
de abril, quarta-feira, às 9 horas, populações indí
genas; às 17 horas, homossexuais. Dia30 de abril,
quinta-feira, deficientes físicos e às 17 horas, tam
bém deficientes físicos; às 19 horas, osteorruza
dos, hansenianos e talasiânicos. Dia 4 de maio,
segunda-feira, deficientes vísuais; às 11:30h, Her
bert Souza, Associação dos Hemofílicos do Rio
de Janeiro; e às 17 horas, os negros novamente.
Dia 5 de maio, terça-feira às 9 horas, populações

Indígenas: às 17 horas, o Professor Darcy Ribeiro
e às 19 horas, minorias étnicas.

Agora gostaríamos de passar a palavra ao Dr.
Elpídío Araújo Neres, Presidente da Federação
Nacional das APAEs, para que dê a esta Subco
missão o seu testemunho e fale sobre o docu
mento da APAEs à Subcomissão e á Constituinte.

Convídamos o Dr. Elpídio a usar da palavra,
aqui na Mesa, ao lado do seu companheiro, o
Constituinte Nelson Seixas.

O SR. ELPÍDIO ARAÚjO NERES - Exrrr Sr.
Constituinte IvoLech, digníssimo Presidente desta
Subcomissão; Exrn" Sr. Constituinte Alceni Guer
ra, ilustre Relator; Srs. Constituintes Nelson Seixas
e José Carlos Sabóia; minhas Sr", meus Srs",
companheiros:

Ao iniciarem-se as audiências desta Subcomis
são que trata da questão das minorias, sentimos,
nesta oportunidade, com satisfação, que se come
ça a fazer uma reparação a uma injustiça perpe
trada, por anos, no Brasil, e que vem, atender
ao clamor das pessoas portadoras de deficiências,
para que os seus direitos, as suas relvíndicações,
os seus interesses sejam tutelados pela nossa Lei
Maior.

Tenho ~ satisfação de representar, nesta hora,
um grande segmento da comunidade nacional.
Sr. Presidente, Ivo Lech, nós representamos aqui,
nesta oportunidade, o Brasil inteiro, Temos a Dire
toria da Federação Nacional das APAEs e a Dire
toria da Federação das Pestalozzi, representada
pela sua ilustre Presidente, Professora Cleonice
Floriano. Isso significa que, em densidade, em
municípios espalhados pelo Brasil, temos nada
menos de 800 municipios aqui presentes.

Tenho a honra de presidir, nesta reunião, a Dire
toria da Federação Nacional que está represen
tando regiões, neste País. Assim, tenho o meu
Vice-Presidente do Rio Grande do Sul, que está
aqui presente, seu conterrâneo, companheiro Fre
do; tenho o meu Vice-Presidente de Santa Cata
rina, o companheiro Aldo Brito; tenho o meu Vice
Presidente do Paraná, Israellnguem; tenho a Vice
Presidente de São Paulo, Dona A1da; do Rio de
Janeiro, Percy; do Espírito Santo, Hercílio;da Re
gião Leste, o companheiro Manoelito; do Nor
deste oriental e ocidental, a companheira, a Pro
fessora Távía e a professora Regina Almeida 
de Natal e Fortaleza; tenho o Vice-Presidente do
Norte oriental e ocidental, a Professora Terezinha
Bayma e o Professor Nerivaldo Paiva; tenho o
Vice-Presidente da Região Centro-Oeste de Minas
Gerais, Pávío Luiz Silver, grande educador e a
Professora Ventura; tenho ainda o nosso procu
rador: o companheiro, representando Pernambu
co. Há ainda outros companheiros aqui. Temos
a satisfação também de trazermos dois represen
tantes de defícientes mentais, que deverão tomar
parte nesta reunião, dando um depoimento, um
do Estado do Rio de Janeiro e outro do Estado
do Rio Grande do Sul.

Em termos de cobertura do território nacional,
acrescentamos ainda cerca de 100 associações
das Pestalozzi. Temos, hoje, no Brasil, 613 APAE
filiadas à Federação e mais de 100 a caminho
de filiação, o que vale dizer, temos setecentas
e tantas APAE, mais 100 Pestalozzi, prestando
serviços diretos à comunidade. Representamos,
portanto, mais de três quartos de todo o trabalho
prestado aos deficientes mentais, neste País. So
bra, portanto, um quarto para outras entidades

e para o próprio poder público. De cerca de 120
mil pessoas assistidas, prestamos assistência a
mais ou menos 90 mil pessoas.

Temos a satisfação de ver, nesta oportunidade,
o prestigiamento que nos dão representantes de
outros segmentos. Verificamos representantes
das populações indígenas, dos negros e temos
algumas autoridades aqui presentes, dentre as
quais, muito nos honram, os representantes da
CORDE, Professora Terezinha Vinhais e o Profes
sor Plínio Soares. Temos, também, a represen
tação da Secretaria de Educação Especial, na pes
soa da nossa companheira muito querida, a Pro
fessora Lourdes Tanziani, por 20 anos, diretora
de educação especial no Estado do Paraná, e
agora, assessora do Secretário de Educação Es
pecial.

Isto significa dizer, Sr. Presidente, que nós aqui
vímos com uma bagagem para ressaltar especial
mente não o que temos, porém o que falta. Uma
população de 135 milhões de habitantes, como
é a população brasileira, e com uma taxa aceita,
nacional e internacionalmente, de 10%, no míni
mo, de pessoas portadoras de deficiência, nós
representamos cerca de 13 milhões e 500 mil
cidadãos brasileiros marginalIzados, largados,
sem os cuidados e a proteção do Estado, entre-
gues à sua sorte. Não somente eles, como cida
dãos brasileiros, clamam porque lhes são nega
dos direitos fundamentais, assegurados na Lei
Maior, como o todo cidadão brasileiro, são iguais
perante a Lei,portanto, todos titulares de direitos,
dos mesmos direitos;e eles, precisando de maior
proteção do Estado, porque é preciso que se esta
beleça a igualdade de direitos, tratando desigual
mente aqueles que são desiguais. Só assim, se
compensa a desigualdade e esta grande porção
da população brasileira, se ela estiver assistida
em 120 mil pessoas, é fácil, por simples cálculo
matemático, verificar quanto se tem de cidadão
brasileiro marginalizado, cidadão brasileiro desin
tegrado, não só da convívência social, não só da
proteção de direitos, mas também sem poder
prestar, ao País, os serviços que eles podem pres
tar. Em primeiro lugar, me parece que é justo
que se lhes reconheçam os direitos. Eles têm
o clireito de receber a proteção do Estado, mas
eles também têm possibilidade de dar ao Estado
e não estão dando.

E é bom que se ressalte, Srs. Constituintes e
Sr. Presidente, na qualidade de advogado que é,
que há um percentual muito grande desses que,
por não serem compreendidos pela sociedade,
por serem rejeitados aqui e alhures, esses homens
passam a sentir-se revoltados por isso, e passam
a reagir de acordo com essa revolta, e esta reação
lhes traz, como resultado, a segregação numa
cadeia, numa euxovía qualquer. E o tratamento
que eles recebem nem é igual ao tratamento que
recebem, por exemplo, os menores que sejam
normais, porque estes têm um código que lhes
estabelece uma responsabilidade penal, de acor
do com a sua idade, com a sua capacidade de
servir. E o deficiente mental, ainda que ele tenha
uma idade de vínte e cinco, vínte e seis, vínte
quatro anos, ele responde como qualquer cidadão
de trinta, quarenta, cinqüenta, sessenta, se ele for
um deficiente mental.

Então, não se leva em consideração a sua capa
cidade de entender. Ele vai pagar com a mesma
moeda com que pagaríamos nós, se fôssemos
responsáveis pela infração de qualquer norma de
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direito. E o que ISSO signIfica? Que para receber
a proteção do Estado eles não têm a igualdade,
mas para receber a pumção do Estado, eles são
IguaIs aos demais cidadãos. E essa população
enorme, quando posta na cadeia, passa a ter um
ônus maior para o Estado Não apenas não pro
duz, mas passa a consumir aquilo que os outros
produzem O Estado está, por isso, constrmdo
um gap, um fosso entre uma margem enorme
da sua população, que pode prestar serviços, po
de ajudar a gerar riquezas para o Pais e, no entan
to, não gera, ao contrário, passa a consumir e
a se tornar um ônus para o Estado.

Não é Justo que se negue esse direito àqueles
que realmente não têm; não é justo que um pai
contribua com o seu imposto para o Estado e
o Estado devolva o seu filho normal os recursos
que a comunidade normalmente põe à disposição
da sociedade. Entretanto, aquele que não tem
todas as suas condições mentais, físicas ou senso
riais normais, que este nada receba, que este seja
discrimmado, que este seja segregado

Assim, nós demonstramos que, realmente, o
tratamento que o Estado brasileiro tem dado aos
seus filhos, portadores de deficiência, não somen
te é uma Injustiça flagrante, mas também é uma
desinteligência do Estado, no sentido de admi
nistrar bem a coisa pública e fazer com que a
comunidade nacional possa produzir, possa inte
grar, possa ínterfenr.

Nós gostariamos de trazer esse quadro como
um pano de fundo, para que, depois, nós entrás
semos propriamente naquilo que tem sido a nos
sa preocupação, por longos anos. Há muitos anos
a Federação das APAE vem lutando por leis que
definam a responsabilidade do Estado para com
a pessoa deficiente.

Já em anos anteriores, o nosso ex-Presidente
da Federação das APAE,que foi legislador e hon
rou este Congresso Nacional com a sua cultura,
com o seu zelo, com a sua dedicação, nosso
ex-Deputado e nosso ex-Presidente, Dr, Justino
AlvesPereira, integrou uma comissão especial pa
ra tratamento. r _la seleção dos interesses, dos
direitos e propriamente verificação da legislação
existente ou da inexistente, para que pudesse do
tar o Brasil de legislação que pudesse proteger
a pessoa deficiente.

O Sr. Presidente desta Comissão e Exmo. Sr.
Ministro das Minas e Energia, Dr. Aureliano Cha
ves, fizeram trabalhos de fôlego, de pesquisas.
de viagens e, lamentavelmente, esse trabalho foi
depois engavetado, porque a tramitação de então
não permitiu que ele chegasse a um bom resul
tado.

Muitos projetos de lei passaram por aqui e estão
ainda tramitando no Congresso Nacional, ora na
Câmara, ora no Senado. E nós tivemos o prazer
de fazer um levantamento, de fazer uma súmula
disso e entregamos pessoalmente a Sua Exce
lência, o Senhor Presidente da República, há al
guns anos trás, com o interesse de que fosse
votada a lei, de que nós carecemos, e que até
hoje não conseguimos ter.

Agora, quando se abrem as portas, através de
uma comissão especial e que se maugura aqui
esta audiência pública para que ouçam as comu
nidades interessadas, nós nos sentimos realmente
alegres e compensados por participar e de ofere
cer a nossa contribuição.

A nossa Procuradoria Geral fez um estudo, há
muito tempo, consultou legislação brasileira, le-

glslação estrangeira, para oferecer subsídios ao
Congresso Nacional, no sentido de que, se apro
veitados, possam refletir em benefício da pessoa
portadora de deficrêncía.

Eu vou passar a palavra ao companheiro, Dr.
OtáVIO Blater Pinho, nosso Procurador-Geral, que
fOI autor de trabalhos que nós já temos oferecido
às autondades e que, agora, com muita satisfação
vamos também oferecer a esta Subcomissão.

O SR. OTÁVIO BLATER PINHO - Sr. Presi
dente, eminentes Srs. membros desta Subcomis
são. Incumbe-me, por determinação do Presiden
te de nossa Federação, trazer ao conhecimento
dos eminentes membros desta Subcomissão a
formulação pretendida e proposta pela Federação
Nacional das APAE,com referência à matéria ob
jeto desta reumão.

Roberto Lyra, o empedernido Promotor na ju
ventude, mas que se tornou, talvez, o mais doce
de nossos penalistas, em uma de suas obras assi
nala a seguinte observação sábia:

"O século passado, o século XIX, se mar
cou como século do homem. Do ponto de
vista biológico, do ponto de vista psicolóqico
e do ponto de vista do homem como integra
do na coletividade, esse século permitiu a
plena eclosão da personalidade, mas trouxe,
também, os abusos. FOI o século do libera
lismo, foi o século da revolução industrial
no seu climax e, portanto, o século gerador
de numerosas injustiças ..

Dizele que o século xx,o século subsequente,
passará à História como o século da sociedade
Conscientizou-se o homem de que, integrado
nessa SOCiedade, há de formular e sujeitar-se às
regras de convivência que tomem mais justa, des
de que procuremos conhecer e refletir melhor
os problemas que são objeto da atuação de nossa
Federação, pensamos em ousar, para ídentiflcar
já o próximo século, como o século da mino nas

Na verdade, o tratamento igualitário de todos,
dentro da sociedade, ainda não realiza o Ideal
pleno de justiça. Só quando a sociedade conhecer
e zelar por suas rnínonas poderemos ter a preten
são de tê-la organizada de uma forma equânime,
de uma forma justa e, digamos nós, de nosso
Brasil, de uma forma cristã.

A existência mesma desta Comissão mostra
que os trabalhos de elaboração da nossa nova
Constituinte estão sob a égide da técnica, o reco
nhecimento já dentro da organização Institucional
de seus segmentos legiferantes, da existência des
sas minorias e a excepcionalidade nada mais é
que senão uma minoria dentro da sociedade, já
mostra que nós teremos uma Constituição téc
nica.

Mais do que isso, entretanto, o estilo de trabalho
adotado por V. Ex" nos assegura que a técruca
está-se aliando à democracia e à justiça.

Daí a nossa imensa satisfação e o nosso aplau
so pelo conceito introduzido da audiência do povo
e, evidentemente, das suas minorias na elabo
ração de nosso estatuto básico.

Perguntamo-nos todos até que ponto somos
legitimados para pretender o estatuto da enverga
dura de uma Constituição, a inclusão de normas
que tutelem o nosso problema específico.

Já o nosso Presidente aflorou que nossa preten
são está fundada, está embasada, tem raízes pro-

fundas no reclamo à aplicação plena do princípio
da igualdade de todos perante a lei.

O princípio da isonomia, do tratamento iguali
tário, sabem todos, é conceito filosófico que re
monta há mais de 2 mil anos. Foi com base dele,
foi formulando-o que Sócrates, tirou as conse
quências políticas, ampliadas por Platão, para a
organização da sociedade ateniense.

Tratar a todos igualmente implica, necessa
riamente, como consectário lÓgICO, reconhecer
a necessidade de tratamento diferente àqueles
que diferentes são.

RuiBarbosa divulgou conceito que, na verdade,
é velho, de mais de 2 mil anos, de que só há
verdadeira igualdade na medida do tratamento
desigual daqueles em situações diferentes, em
situação de desiguais. Aliás, talvez a observação
seja interessante. Foi com base exatamente nisso
que Platão justificou a escravatura na Grécia 
é bom recordar. Se iguais eram os gregos, a eles
competia a política e a guerra. Aqueles desiguais
teriam que ter tratamento desigual, na medida
das suas desigualdades e, portanto, eram dedica
dos aos trabalhos matenaís, trabalhos de campo
ao artesanato, etc.

A nossa minoria - eu dina assim, porque con
sidero as pessoas portadoras de defícrêncía um
segmento, um estamento SOCial, caracterizado
por fatores de Identificação comuns que as desta
cam e que lhes exige uma regência jurídica pró
pna - a nossa minoria tem pretensão. Como
formulá-la? Esta foi a primeira das indagações
que nos fizemos na Federação das APAEs

Historicamente, as Constituições são sintéticas.
Fala-se muito até, em nome cio tecnicismo jurídi
co, de que deve o corpo Constituinte prevenir-se
e repudiar o excesso de pretensóes dos vários
segmentos sociais, na medida em que a Consti
tuição deve ser uma lei absolutamente sintética,
deve ser uma leiseca, dentro das suas raízes histó
ricas que, afinal de contas, só disciplinavam os
problemas políticos entre os cidadãos.

Evoluímos nesse sentido. AConstítutçáo ameri
cana, original, que, diz-se, tem 7 artigos, e ao
todo, com todas as suas emendas, não ultrapassa
de 28 normas - é bom que todos nos conscien
tizemos disso - não é tão sintética assim, porque
cada um dos seus artigos é um verdadeiro capí
tulo, desdobrado em "n' normas jurídicas De for
ma que, se bem contarmos os conceitos expres
sos talvez não estejamos tão longe do número
de nossa Constituição vigente.

A verdade é, entretanto, que aquelas Consti
tuições, que hístoncarnente regulavam apenas as
relações políticas dos seusjurisdicionados, a partir
da guerra de 1914, e objetivamente da Consti
tuição de Weimar, antes, evidentemente a do Mé
xico, etc., e há outros precedentes, mas, pirncipal
mente a partir da Constituição alemã, de após
a I guerra, passaram a colher, com crescente des
dobramento e dír-se-ía até audácia, toda aquela
categoria outra de direito dos jurisdicionados que
se não se esgota nos seus direitos políticos.

Assim, nós temos, nas Constituições modernas,
amplos capítulos, e a nossa mesmo, atual, os
tem, a respeito dos direitos econômicos, a res
peito dos direitos sociais e, muitas vezes, a nível
já de respeito e disciplina de direitos, de necessi
dades fragmentadas das diversas categorias so
ciais.

Isto nos faz, portanto, ousar no sentido de que,
nesta oportunidade que se oferece aos brasileiros,
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e todos nós pretendemos uma Constituição o
quanto possível eterna, não podemos deixar de
um esforço consciente, no sentido de disciplinar
aqueles capítulos que se considera fundamentais
para o amparo, para a restituição, o cumprimento
pelo Estado de suas responsabilidade, com refe
rência às pessoas portadores de deficiência.

Qual a experiência dos povos modernos nesse
sentido? Vosso Ilustre par Nelson Seixas, e o nosso
companheiro, futuro presidente da Confederação
Nacional das APAEs, Nelson Seixas, acabou de
fazer um levantamento a respeito das Constiu
tições modernas e a simples leitura dos excessos
retirados destas Constituições, nos convence que
a partir da 11 Guerra, a cada Constituição mais
se acentua o tratamento especifico das pessoas
portadoras de deficiências. Para nós brasileiros,
todavia, nesse sentido poderia citar de memória
a Constituição da China, a Constituição da União
Soviética" a Constítuição do Peru, a Constituição
de Portugal,a Constituição da Espanha, a Consti
tuição dai Grécia, enfim, quanto mais recente a
Constituição promulgada, mais sensação se tem
de que a preocupação de ampliação de regência
da matéria, que está presente, para nós do Braisl,
perde de satisfação verificar que a nossa Emenda
Constítucíonal n" 12, é, talvez, dos dispositivos
Constitudonais vigentes e localizados pelo Direito
Comparado, a que mais ganha em objetividade
e talvez, sem dúvida, em técnica

Sabem, entretanto, os ilustres pares, a pressão
de nossos juristas, no sentido de que as Consti
tuições abrangem e adotem apenas as normas
progrmáticas. O que vemos, nestas Constituições
modemas, é sempre a formulação de uma preten
são, de um ideal, de um objetivo, sem, todavia,
ultrapassado rubicão para oferecer normas con
cretas.

O projeto feito pela Federação Nacional das
APAEsprocurou trabalhar com todas essas variá
veis, mais com as seguintes; a primeira dúvida
com que se deparou a Federação foi optar entre
a proposta de a1gutinar todas as pretensões, os
segmentos interessados no tratamento da defi
ciência, em um único artigo, uma única sessão,
um único capítulo da Constituição, ou se devería
mos utílízara técnica de fragmentar essas nossas
propostas, nos diversos capítulos da Constituição.
Prevaleceu entre nós a convicção de que já há
em formulação, já há em gestação, já começa
a ser reconhecido, pela cultura nacional e intema
cional um direito da portadora de deficiência.

Aexcepcronalldade, sob o ponto de vista jurídí
co, já foi objeto de tais estudos, que podemos
falar na existência desse direito. E na medida que
isso é verdade, porque não concretarem num úni
co capítulo da Constituição o tratamento disso?
Diz-se que sena dicriminatório. Discriminatório
como quando o que se procura é exatamente
a eliminação da discriminação?

Dentro desse princípio, a formulação da pro
posta, da Federação Nacic:mIl dasAP~procurou
atender aos seguintes parametros báSICOS, forne
cidos - eu diria - pela consiência apaeana, a
respeito ela vida. Em primeiro lugar~ já exp~icou
o nosso presidente que a Federação N?clonal
das APAE,o movimento apaeano, e g movimento
devotado a todas as formas de deficiências, as
APAE comparecem às colunas dos jornais.~ são
divulgadas por sua atuação altamente posítíva e
densa no terreno da deficiência mental, mas se
desconhe ce que, por este Brasil a fora, quem efeti-

vamente dá alguma assistência, em alguns casos,
uma boa assistência, às deficiências sensoriais
e físicas são as entidades da Federação, são as
nossas APAE, que chegam aonde não chega o
Governo, aonde não chegam as outras entidades
particulares, devotadas ao assunto. Nossa pro
posta pretende, uma formulação abrangente de
todos os tipos de deficiência.

Em segundo lugar, achamos e adotamos como
parâmetros desde o adendo, talvez o mais avan
çado dos dispositivos constitucionais do mundo,
hoje consignado em nossa Constituição, seria da
maior conveniência que partíssemos daquilo que
já conquistamos, ampliando e, quando possível,
aperfeiçoando.

Nossa proposta, portanto, parte de um desen
volvimento da Emenda Constitucional n" 12.

O terceiro princípio, o terceiro parâmetro ado
tado em nossa proposta refere-se à inteira conve
niência de que abandonemos os conceitos clássi
cos do tratamento dos temas jurídicos na letra
da Constituição, voltados sempre para as normas,
meramente programáticas, mensagens muitas
vezes não ouvidas pelo legislador ordmárío. E te
mos o máximo de exeqúibílídade, o máximo de
eficácia, isto é transformemos em normas precep
tívas,normas pungentes, em normas, desde logo,
impostas aos poderes do Estado, aquelas justas
pretensões que forem formalizadas, que forem
verbalizadas.

A última preocupação que tivemos, na elabo
ração da proposta da Federação, foi a de conden
sar, tanto quanto possível, tudo quanto de conhe
cido encontrou-se, relativamente ao tratamento
da matéria. Há anos, no Ano Nacional da Pessoa
Deficiente, o então CENESP, fezum levantamento
de toda legislação e de todos os projetos que
haviam tramitado, até então, pelo Congresso Na
cional, a respeito da excepcionalidade. Nós locali
zamos tudo sobre isso, o CENESC nos forneceu
esse material todo, e nós procuramos localizar,
na pletora de anteprojeto, proposta, e de moções,
aqueles conceitos comuns e traduzir isso no que,
hoje, esta ilustre Subcomissão está versando e
já foi objeto de proposta do Constituinte Nelson
Seixas.

Esta é a proposta da Federação Nacional das
APAE.Concebida em um único artigo, a Consti
tuição assegura às pessoas portadoras de defi
ciência física, sensorial, ou mental, além dos direi
tos gerais nela instituídos, os especiais necessá
rios à compreensão de sua deficiência, especial
mente mediante, vejam V. Ex', a Constituição as
segura tratamento igual a todos, na medida em
que eles são desiguais é necessário que se mstí
tuam, que se criem direitos compensatórios. Só
com isto será verdadeiro, em sua inteireza, o clás
sico conceito da igualdade de todos perante a
lei. Quais são esses direitos? Vejam os Srs. que
esses incisos são quase a extensão, o desdobra
mento, de certa forma, o aperfeiçoamento dos
incisos da Emenda Constitucional n" 12;1-Edu
cação especial e gratuita em todos os seus graus;
11 - assistência; tratamento médico; habilitação;
reabilitação e integração na vida econômica e so
cial do País; lIl-proibição de discriminação, in
clusive quanto à admissão ao trabalho ou ao servi
ço público, e direitos decorrentes; IV- facilidade
de aceso a edifícios, logradouros públicos e a
transportes côletivos; V- internação em casos
de custódia e tratamento dos deficientes abando
nados que, por suas condições ou idade, não

puderam reger suas próprias pessoas; VI- adap
tação da legislação comum às peculiaridades das
formas de deficiência para permitir aos seus por
tadores a plena igualdade perante a lei.

Os parágrafos procuram objetivar e dar exequi
bilidade a esses conselhos. O § 1"diz:

"A União, o Estado e os Municípios desta
carão nunca menos de 8% das verbas orça
mentárias, alocadas à Educação, à Saúde
e à Assistência Social para programas de
Educação, Saúde, Habilitação, Reabilitação,
amparo e prevenção das deficiências."

Já é r~gra constitucional que a educação rece
ba do orçamento nacional um percentual 13%.
O que ocorre, e o nosso Presidente aconteceu,
é que esses recursos são repassados de uma ma
neira não normativa à Educação especial. Na me
dida em que nós temos 12% de deficientes, numa
população de 12% de deficientes a pretesão de
8% - e esse número não é de estatística brasi
leira, é estatística de organismo da ONU - esta
belecer em 8% o percentual destinado à educa
ção especial, parece extremamente razoável. Se
gunda a pretensão: as empresas com mais de
cem empregados reservarão nunca menos de 3%
dos empregos para pessoas portadores de defi
ciências. Isto já é praticado por esse Brasil afora
em numerosas empresas.

É concedida aposentadoria proporcional ao do
bro do tempo de serviço público, ou de emprego
a pessoa que se tomar incapaz para o trabalho,
por agravamento da deficiência de que era ante
riormente portadora. Este parágrafo nem precisa
se explicar. A pessoa deficiente faz o dobro do
esforço para dar cumprimento às suas tarefas.
Nada mais justo, portanto, que a aposentadona
seja em tempo mais curto, na medida em que
se agrave essa deficiência.

O § 4" diz:

"A União prestará assistência, não inferior
a um salário mínimo, ao responsável por me
nor portador de deficiência, não internado
gratuitamente, convertido em favor dele,
aporte à rnaíondade, for incapacitado para
o trabalho."

Melhor será que a Umão desse assistência do
que manter esse menor em presídio ou estabele
cimento correcional.

Diz o § 5·:

"São isentas de tributos, inclusive as do
pagamento da quota patronal devida à Previ
dência Social, as entidades filantrópicas des
tinadas ao ensino, habilitação, reabilitação,
tratamento e custódia de pessoas portadoras
de deficiências."

Ao invés de se pagar e o Estado restituir, que
o Estado isente, num processo mais direto, muito
mais simples, o fornecimento de recursos para
entidades.

Dizo § 6":

"A lei especial que adaptar a legislação
comum à deficiência, consolidará as normas
existentes e criará uma Fundação Nacional
de Amparo à Pessoa Deficiente, à qual locará,
dentre outros, os recuros previstos no § 1",
oriundos da União."

Essa disposição procura, desde logo, estabe
lecer, a nível constitucional, e é uma proposta,
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sem a menor dúvida desde logo, ousada, a solu
ção de fundo para a contribuição que as entidades
de previdência particular estão dando, porque to
dos os recursos alocados a essa matéria estão
pulverizados de diversas fontes. O que se pretente
é concentrar numa só fundação os recurso públi
cos para uma distribuição técnica e igualitária.

Finalmente, o § 7° estabelece que:

"A responsabilidade penal das pessoas
portadoras de deficiência será determinada
em função da sua idade mental e não da
cronológica."

Com essa provídência se pretende eliminar
uma das enormes injuntiças de nossa legislação
penal, na mediada em que a culpa é o fundamento
do direito do Estado de punir e só existe a culpa
na medida em que há consciênica Se reconhece
ao menor a inexistência de consciência de culpa,
não há por que tratar a pessoa deficiente mental,
que tem uma idade mental indêntica a das pE'S
soas de menor idade cronolôqía, de uma manería
diferente.

Exmos. Srs. Constituintes essas são as fórmulas
pelas quais visualizamos a solução dos problemas
das pessoas portadoras de deficiências Se isso
responde a uma necessidade social a um reclamo
desse segmento de nossa sociedade, melhor po
derão dizê-lo as próprias pessoas portadoras de
defíciências. No caso, fízernos questão de trazer
aqueles portadores das formas mais penosas de
deficiências, que são os portadores de deficiência
mental, para que, perante V. Ex', darem o depoi
mento de todoas as suas esperanças. depositadas
em suas mãos

Eu pediria a V. Ex', Sr Presidente, que permi
tisse o depoimento do excepcional Flávio Potente
Siqueira, a respeito das matérias que estão aqui
sendo tratadas

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Gostaríamos,
anteriormente à Professora Cleonice Floriano
Ainsberg, Presidente Nacional da Federação Na
cional da Sociedade Pestalozzi, e aí, então, fare
mos a audiência com os nossos representantes
de deficientes mentais. Pedimos a gentileza de
a Professora CIeonice fazer parte na Mesa e colo
car as propostas, as reivindicações e os anseios
das Sociedades Pestalozzi do Brasil e, notada
mente, da sua Federação Nacional.

Concedo a palavra à professora Cleonice Floria
no Ainsberg

A SRA. CLEONICE FLORIANOAINSBERG
Sr. Presidente, Dr. Nelson Seixas, Dr. Elpídío, Sr.
Relator e demais autoridades presentes, compa
nheiros.

Realmente, na quarta-feira, eu recebi um con
vite para participar desta reunião. E hoje estou
aqui endossando as palavras do Dr. Elpídio. A
nossa proposta é o espírito da Sociedade Nacional
das Sociedades Pestalozzi. Asnossas Federações
trabalham em conjunto e, juntamente com as de
mais associações, pessoas representativas, pes
soas portadoras de deficiência.

Em 1986, nós participamos durante 6 meses,
do Comitê Nacional que traçou uma listagem de
necessidade que as pessoas portadoras de defi
ciências têm. O nosso subsídio, da Federação
Nacional das Sociedades Pestalozzi, está nesse
trabalho de seis meses, feito durante o comitê
instituído pelo Presidente José Samey, tendo co
mo Presidente o Sr. Ministro Jorge Bornhausen

e a Secretária-Executiva a Dr' Elizaír, no então
CENESC, hoje, SESC. O subsídio da FENASP
ficou Insendo naquele documento de 89 ações,
sendo, dessas, 30 piioritárias. Temos, também,
esse documento da Federação das APAE, que
é do nosso documento e acho que tanto nós
Federações das APAE como da Federação das
Pestalozzi, outras federações, associações de di
versos tipos de deficiências são unânimes em di
zer que todas essas colocações feitas, agora, são
realmente, a necessidade brasileira dessas pes
soas. Enfatizando apenas, que, talvez, a preocu
pação maior nossa, atual, deva ser voltada ao
deficiente adulto, ao cidadão deficiente que deve
rá ser inserido no mercado competitivo de traba
lho. Acho que nessa Constituinte deve haver algu
ma coisa relacionada, muito sério. a muito firme
nessa direção do aproveitamento da mão-de-obra
da pessoa portadora de deficiência.

A Federação Nacional das Sociedades Pesta
lozzí e um movimento de educadores que junta
mente com as outras federações particulares es
tão levando 80% da educação especial no Brasil
O Governo está assumindo apenas 20% da edu
cação especial Somos os dois movimentos maio
res - APAE e Pestalozzí - que estamos levando
a educação especial no Brasil, com todas as difi.
culdades. com toda a garra, e temos conseguido
muito sucesso. mas as dificuldades têm sido bem
maiores que os nossos sucessos. Nas poucas ins
títuiçóes que existem no Brasil para um atendi
mento amplo das pessoas que necessitam, ainda
está muito dividido em atendimento inicial.atendi
mento intermediário e o atendimento final. que
seria já o deficiente preparado, treinado para o
trabalho, quando ele não está tendo essa termina
lídade, nem dentro das instituições, por proble
mas. principalmente, materiais As instituições es
tão, ainda, com um atendimento quase que irrisó
rio ou quase que nenhum, nessa fase final, que
é a da colocação dele no mercado de trabalho.'
As instituições não estão oferecendo um treina
mento para o trabalho. Não estão oferecendo,
por quê? Porque é falha delas? Não, porque as
instituições não estão tendo estrutura física, mate
rial e legislação que a ampare para dar esse treina
mento nas suas oficinas. O deficiente chega até
àfase da adolecência já com todo o seu desenvol
vimento preparado para um treinamento profis
sional e esbarra com a inexistência dele e, o que
está acontecendo? O deficiente volta para a co
munidade sem um treinamento, sem um preparo
e não consegue um trabalho lá fora. Essa parte
é muito séria, de as ínstítuiçôes terem condições
de, adequadamente, dar esse final na educação
especial. São pouquíssimas as instituições que
dão esse treinamento final. Deve haver uma preo
cupação maior de preparo da mão-de-obra exis
tente da pessoa portadora de deficiência, para
que a comunidade, realmente, o absorva, e não
o absorva com o paternalismo, de simplesmente
aceitar um deficiente na sua empresa, no seu
trabalho, mas que esse deficiente, realmente, cor
responda ao que a empresa ou o local de trabalho
exige.

Esta nossa preocupação, que é a de todas as
instituições, é de que, realmente, haja alguma coi
sa que se volte para dar um respaldo a essas
instituições e que elas, realmente, tenham condi
ções favoráveis e, principalmente, amparo legal
para dar esse treinamento para o trabalho. Que
consigamos, como já conseguimos, com muita _

alegria e com muito orgulho, que quando nós
tivemos a primeira consulta a nível nacional de
uma abertura para o trabalho, para o deficiente
mental, nós consegurrnos, pela seriedade, peja
eficiência do trabalho do deficiente mental, que
o Sistema Telebrás abriu suas portas para todas
as empresas e instituições que estão preparando
os deficientes mentais para o trabalho.

A primeira consulta, a nível nacional, para o
deficiente mental já se conseguiu Como essas.
acredito que nós já tenhamos condições de ter
mos outras. Que haja incentivo às empresas e
aos órgãos que recebam e que vejam a eficiência
do nosso deficiente e que, em havendo algum
mcentivo, realmente, nós possamos colocá-los no
trabalho. Que essa mão-de-obra do deficiente.
principalmente do deficiente mental, que é contin
gente maior, possa ser absorvido. Uma das nossas
propostas é esta, que haja um Incentivo para as
empresas, para os órgãos e para a comunídade
que venham a receber o deficiente para que, real
mente, as portas do trabalho que já são dlfíceís
para o considerado normal e para o nosso defi
ciente, mais ainda. Acho que havendo um incen
tívo para quem for receber o nosso deftclente,
nos teremos condições de mostrar que. realmen
te. ele é eficiente. Muito obrigada

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - A sequtr.
gostaríamos de ouvir os Srs Sérgio Túlio Fredo
dificiente mental que vem à Subcomissão prestar
o seu depoimento e fazer as suas colocações

O SR. SÉRGIO TÚUO FREDO - Srs. Consti
tumtes, Srs. Membros da Subcomissão. bom-dia.

Vim aqui pedir que ajudem aos deficientes nes
ta Constituição. O trabalho e um emprego para
os deficientes. Acho que o deficiente está sendo
marginalizado pela sociedade e pelas pessoas
normais

Os deficientes são espancados pelos pais que
não aceitam os deficientes nos lares, e nem na
farníha e nem na comunidade É preciso que haja
um deficiente na Constituição para desenvolver
um trabalho em prol do deficiente. Muito obriga
do. (palmas.) .

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - convidamos
o Sr Flávio Potente Siqueira para, também, pres
tar o seu depoimento.

O SR. FLÁVIO POTENTE SIQUEIRA - Bom
dia, Sras. e Srs. presentes. É com muita honra
que me sinto como convidado para representar
os alunos das APAE do Rio de Janeiro. E, por
este motivo, eu gostaria de fazer algumas reivindi
cações, devido a alguns fatos acontecidos naque
le órgão. Em primeiro lugar, eu gostaria que as
autoridades governamentais do Brasil e a socie
dade brasileira fizessem do Brasil um só, não dei
xando ser diferente o excepcional, como o defi
ciente físico, isso não importa, o que importa é
a qualidade. Somos todos normais.

Infelizmente, as autoridades no Brasil, as asso
ciações de moradores, enfim, a sociedade do Bra
sil tem dificuldade de aceitar o excepcional como
normal. Isso é uma injustiça. Como estamos na
Baixada Fluminense, as APAE têm mais dificul
dade, frente às autoridades, como é um local mais
afastado, tem pouca festa, tem muita dificuldade
de falar. É isso que tem de ser visto.

Espero que essa novo Constituição do Brasil
não seja feita só para a sociedade, as classes
sociais, mas a classe média e principalmente os
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excepcionais. Somos iguais a qualquer ser huma
no sendo assim, eu gostaria de dar um depoi
mento. Como vocês sabem, as APAE do Brasil
têm dificuldades de manter as suas escolas, fal
tam os professores e assim sucessivamente. Os
professores que trabalham nas APAE e outras
mais são pagos pela própria APAE com muita
dificuldade, não pagam a formação desses pro
fessores para a educação especial ao excepcional.

As autoridades, de uma maneira geral, deve
riam se preocupar, ao abrirem uma escola, com
a preparação de novos profissionais na educação,
para atender às necessidades das APAE do Rio
de .Janeiroe do Brasil em geral.

Estou ajudando nossos representantes a de
senvolverem esse trabalho. Às vezes fico muito
emocionado, quando sinto as dificuldades deles
ao recorrerem às autoridades.

Temos que entender o seguinte: no Brasil,nas
cem cada vez mais pessoas, daí a dificuldade de
dar o ensino educacional ao excepcional. Às ve
zes, me pergunto por que as APAEnão são admi
nistradas pelos órgãos municipais ou estaduais.
As autoridades do Brasildeveriam fazer parte das
APAE, como outras quaisquer. Lógico que deve
riam ser professores especializados na educação
ao excepcional.

lnfelizmente, o Brasil vem tendo muitas dificul
dades políticas da reforma, inclusive essa nova
Constituição está sendo muito difícil de ser elabo
rada. ~IaS, tenho a certeza de que ela vai ser a
nossa solução. O Brasil ficou dominado pelo po
der militardurante 20 anos, e aqueles que deviam
falar não tinham o direito de fazer reivindicações
e de falar. Como excepcionais, temos o direito
de fazer nossas reivindicações. Cada dia ficomais
feliz de poder falar do que gosto. É importante
o excepcional falar o que sente. Por isso estamos
de parabéns.

Há,outro fato muito importante, que as autori
dades deveriam se preocupar principalmente em
fazerescolas institucionais de educação ao excep
cional. A sociedade do Brasil dá uma vida muito
difícil ao excepcional. Acham que não somos ca
pazes e, por isso, estamos tendo muitas dificul
dades. Apesar de sermos responsáveis, como o
nosso Presidente, muito competente, estamos
sempre conversando sobre as dificuldades, eu me
pergunto: será que esse trabalho terá resultado
sem a ajuda das autoridades? Isso é muito impor
tante.

É s6 isso. Muito obrigado aos Srs. e Srs (Pal
mas.)

O SR.PRESIDENTE (IvoLech) - Gostaríamos
de ouvir,além da palavra do ex-Deputado Justino
AlvesPereirae também colocar a palavra à dispo
sição das representações das APAEaqui presen
tes, das diversas cidades e Estados; também as
representações das Sociedades Pestalozzí e os
Srs. do Plenário que têm vinculação com as asso
ciações APAE e Pestalozzi e que, de uma forma
ou outra, têm interesse ou trabalham nessa área
dos deficientes mentais.

AMesa coloca a palavra à disposição. S6 gosta
riamos que, ao fazerem uso da palavra, declinas
sem os seus nomes, o Estado e a cidade, para
facilitaros trabalhos de transcrição da fita.

A SRA PROFESSORA MARIA DE LOURDES
- Sou do Paraná, atualmente exercendo ativi
dade profíssíonal na Secretaria de Educação Es
pecial do Ministérioda Educação.

Eu não poderia deíxar de utilizar este momento
para trazer uma inquietação a respeito do que
nos propomos a conseguir a nível de integração
das pessoas portadoras de deficiências na Cons
tituinte.

Em primeiro lugar, eu colocaria que pensás
semos sempre que não constitui estigma o ser
diferente. O que conta é o que cada um puder
realizardentro de suas pr6prias condições, porque
lhe foram dadas condições para desenvolver sua
potencialidade, e qualquer pessoa, conseqüente
mente, participar da dinâmica e do progresso da
comunidade e, conseqüentemente, participar do
bem comum.

Uma das grandes preocupações que temos é
essa da visão da integração na educação, na reabi
litação das pessoas portadoras de deficiências.
Temos, também, que nos ater à questão da siste
matização da educação especial, à visão do aten
dimento, não só a nível da iniciativa privada, mas
essa iniciativa privada sendo um recurso dispo
nível, em todo um sistema que o Poder Público
d~senvolve, para ~e~mitir qU7'todos os seus cida
daos possam participar de todos os recursos dis
poníveis na comunidade, em comum com os de
mais.

Devemos nos lembrar que é importante não
criar alguma coisa, mas desenvolver o que existe,
de uma maneira tal que permita que todos possa
mos participar dos recursos disponíveisna comu
nidade.

Para isso, teríamos que lutar contra a segre
gação maior quer vem das barreiras, quanto às
atitudes, as dificuldades que temos para a integra
ção das pessoas portadoras de deficiências, são
as atitudes que' temos diante das pessoas que
têm alguma característica diferente do comum.
Então, deveríamos apenas lembrar, e é essa a
minha preocupação no sentido de colaborar de
que existarealmente, nessas propostas da Consti
tuinte, uma visão da integração dos recursos dis
poníveis, não só na área do poder público, mas
também da iniciativa privada, para que possamos
criar um sistema onde se desenvolvam recursos
e condições para um atendimento das necessi
dades especiais de todos os cidadãos.

Para isso, não nos esqueçamos de que as pes
soas portadoras de deficiências devem viver na
comunidade, é permitir que a comunidade as re
ceba. Para isso, temos que dar condições a que
eles superem seus entendimentos, as suas neces
sidades básicas e, consequentemente, às suas de
ficiências, lembrando a necessidade de prevenir
cada um nos seus estágtos.

Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - A palavra
continua livre.

A SRA. MARIA CONSUELOPORTO GONTUO
-Sou da APAED-Associação de Pais e Amigos
de Excepcionais e Deficientes, uma escolinha da
Ceilândia.

Eu gostaria de falar sobre a não-terminalidade
do atendimento ao excepcional. Tal como é feito
hoje, é previsto o atendimento, na ação educa
cional, para aqueles que são considerados educá
veis ou crirnináveis.Aqueles que não atinjem essa
classificação passam a pertencer a uma clientela
que deve ser atendida, pela LBA, mas s6 compete
a LBA um atendimento até a faixa etária de 14
anos, contanto que essas crianças não sejam con
sideradas profundas. O profundo seria delegado

a um atendimento do lNAMPS, que simplesmente
não faz nada.

Como fica, então, o atendimento das crianças
profundas? E dos excepcionais depois dos 14
anos? Eu gostaria que V. Ex'"dessem muito cari
nho a essa faixa, de um atendimento permanente,
porque isso é essencial para o excepcional.

Obrigada.

O ,:,1<, CONSTITUINTE (Nelson Seixas) - No
pronunciamento do DI'. Otávio Blater Pinho, já
ficaram previstas também as casas de custódia
para esses casos. A LBA estendeu até 05 16 anos,
embora a nossa preocupação é que seja todo
visado em termos de idade mental e não crono
lógica.

A SRA. GLÁUCIA GOMES DE OLIVEIRA
AGUIAR - Sou membro de uma associação, da
qui de Brasília, chamada AMPARE, Associação
de Mães Protetoras Amigas e Recuperadoras de
Excepcionais.

Eu gostaria de apoiar o que a Consuelo acabou
de falar, e de contar para V. Ex" uma história,
a, uma história bem rápida e que se repete todos
os dias.

Sou mãe de uma criança excepcional. Quando
eu tinha 23 anos, fui ao hospital dar à luz a uma
criança. Neste hospital, depois que tive minha fi
lha, hoje com 8 anos, após 14 horas de uma
ansiedade enorme, recebi um telefonema do pe
diatra avisando que minha filha era mongolóide.

Primeiro, eu não sabia o que era mongoI6ide.
Foi uma situação bem constrangedora. Na época,
eu faziao segundo ano de Administração na Uni
versidade e não sabia, infelizmente, o que era
mongolóide.

Perguntei a ele,particularmente, não gosto des
te nome-o que era mongolóide, e ele respondeu
que minha filha era uma retardada mental, que
só iria andar com 3 anos; que não sugaria e que
eu deveria cuidar dela como se fosse um bichinho,
um cachorrinho de estimação. Ouvir isso é muito
duro para uma mãe, e logo após ter tido um
filho!

Pois bem. Depois de muito desespero, depois
de ter procurado muitos médicos, fui ao Posto
de Saúde levar minha fílha para vacinar. Quando
cheguei, a enfermeira olhou espantada para ela
e falou que não iria vacinar a menina de jeito
nenhum, s6 com a autorização do pediatra dela.
Quer dizer, mais um absurdo por que passa a
mãe de um excepcional no Brasile especialmente
em Brasília.

Minha filha foi crescendo e, usando um pouco
de bom senso, decidi que ela estava precisando
de um atendimento especial. Ela tinha 4 a 5 me
ses.

Procurei todas as associações em Brasília,hos
pitais, todos os locais que me indicaram, e em
todos me disseram que eu deveria esperar que
minha filha completasse 7 anos. Fiquei desespe
rada por ter que esperar que minha filha fízesse
7 anos para ter um atendimento.

São essas dificuldades, Srs. Constituintes que
todos enfrentamos, todos os dias, em Brasília.
Imaginem nesse interior do Brasil!A desinforma
ção a partir da classe média e de todos 05 tipos
de classes que cuidam de saúde, em relação ao
excepcional. Se a classe médica é desinformada
a respeito do assunto, imaginem nós, mães!

Foi quando escrevi para Pais & Filhos, recla
mando por que eu nunca tinha lido nada a res-



150 Sexta-feira 8 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Maio de 1987

peito do excepcional,já que eu faziauma coleção,
como mãe dedicada, para aprender alguma coisa
sobre criança. Não se escreve nem se fala nada
sobre o excepcional. Agora, felizmente, já saem
algumas reportagens.

Gostaria de pedir, até desesperadamente, aos
Srs. Constituintes, que se faça um trabalho, não
sei de que forma, de conscientização, de informa
ção, pois nós brasileiros somos completamente
desinformados a respeito do problema.

Esta minha história é terrível em certos pontos,
mas é uma história que se repete todos os dias
em que sou procurada, na AMPARE, por uma
mãe. É essa mesma história .

Obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Eu gostaria

de fazer um comentário, como pai que sou e
como médico, mas já pedi a palavra quem tam
bém é pai e médico, de modo que passo a palavra
ao Dr.Justino AlvesPereira.

O SR.JUSTINO ALVES PEREIRA - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, demais autoridades,
meus prezados companheiros:

Sou Justino Alves Pereira, graças a Deus, pai
de um excepcional, sou Presidente de uma peque
na APAE do interior do Paraná, em Viporã.

Fui surpreendido, Sr. Presidente, com a citação
de meu nome para também fazer esse depoi
mento. Agradecendo a deferência, faço-o com
muito prazer. .

É natural,Sr. Presidente, Srs. Constituintes,que
eu esteja emocionado também, em aqui dizeres
tas palavras. Mas, a emoção não é pelo fato em
si de ser pai de um excepcional, é pelo conjunto
de circunstâncias que eu vejo agora, aqui no Con
gresso Nacional, que já vi ontem, um ontem de
20 anos atrás, também aqui neste Congresso 
do qual tive a honra e o orgulho de pertencer
- e que prevejo que ocorrerá em outras oportu
nidades.

E justificoa minha emoção, Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, porque o homem é, por natureza,
um motivo, vive com a emoção, com emoção
ele convive, pela emoção ele se une amorosa
mente ou fraternalmente, com emoção ele é gera
do, com emoção ele é parido e com a emoção
ele é criado e se desenvolve.

Mas,eu não gostaria de falar sobre os aspectos
legais, constitucionais, do que aqui teríamos que
abordar. Já me sinto plenamente satisfeito com
o que já foi dito, esgotando o assunto, sintetica
mente é verdade, pelos presidentes das duas enti
dades que mais se dedicam aos deficientes men
tais pari passu com outros tipos de deficientes.

Mas, eu gostaria, Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, de testemunhar aqui a grande esperança
- e nós somos um movimento de fé e de espe
rança - a grande esperança que tenho do que
aqui pode surgir. Eu acredito que mais uma vez
o Congresso Nacional irá ouvir, sentir e grafar
na Constituição os anseios e os postulados do
que aqui pedimos. Digo, mais uma vez porque
isso já está na Constituição, § 4° do art. 175 e
a Emenda na 12. O § 4° do art. 175, como prova
da marginalização que sempre o poder público
dedicou ao assunto relativoaos deficientes e tam
bém aos superdotados, talvezseja o único postu
lado da Constituição que nunca foiobjeto de uma
legislação especial. E aqui está, na Câmara dos
Deputados, na Comissão de Constituição e Justi
ça, arquivado o parecer da Mesa ao Projeto rr

1.962, de 1968, que alega, com razão, que a atual
Constituição não permite que se formulem proje
tos completos desse tipo, do tipo de projeto que
a Comissão Especial a que eu tive a honra de
pertencer naquela época e ser seu Relator- não
tinha poderes Constitucionais para criar aquilo
que nós queríamos que se criasse, e queremos
até hoje,pois 20 anos depois voltamos ao assunto,
que é meu órgão nacional, com o apelido que
quiserem dar, com a sigla que queiram dar para
ele, e qUE: nós sugerimos que seja uma fundação,
mas que saia um órgão nacional, normativo,nun
ca executivo do poder público. Em geral, mau
executor, tardo, lento e caro. Órgão normativo
que, na Comissão de Constituição e Justiça, lá
está escrito - e eu repito - a Constituição atual
não permite que se criem despesas e que se criem
novos órgãos, sem que seja numa mensagem
do Executivo,que até hoje nunca veio.E os vános
Presidentes, de 20 anos para cá, inclusiveo atual
Presidente, no qual tanto confiamos, como velho
companheiro nosso que é o Presidente José Sar
ney, amigo dos excepcionais há muitos anos, to
dos os Presidentes da República receberam de
nossas mãos os necessários subsídíos,

Nós confiamos, Srs. Constituintes em que se
as inscrições que serão feitas na Constituição se
rão cumpridas pelo Executivo.Por um Executivo
que ainda destina 75% da totalidade da verba
da educação do Ministério da Educação para tan
tas fábricas de doutores, que ainda temos no Bra
sil,como um índice fantástico, crescente, de anal
fabetismo, apesar do Mobral. com a carência de
ensino técnico, com a carência de ensino funda
mentai, com mais da metade dos professores do
ensino primário composta de abnegados, quase
sacerdotes do ensino, porém inabilitadospor uma
escola de professores normalistas, leiqos, por um
Poder público elitista e bacharelesco por exce
lência. Será que o Executivo cumprirá, desta vez,
aquilo que já está na Constituição?

AEmenda n° 12,Sr. Presidente, nós a devemos,
por esses desígnios de Deus que já estão inscritos
na Bíblia, a Emenda n° 12, quis o destino, que
um brilhante parlamentar, disposto, batalhador,
lutador, mensana in corpore sano, que se cha
mava Thales Ramalho - chamava-se, então, par
lamentar, chama-se ainda hoje, graças a Deus,
como homem que é, e se chamará sempre, na
nossa lembrança, Thales Ramalho - quis o des
tino que fosse tomado um deficiente, foi um ins
trumento de Deus para consignar a abençoada
Emenda n° 12 na Constituição. Uma redação que
eu considero, salvo melhor juizo,perfeita,até auto
aplicável, sem necessidade. E, até mais, deveriam
ter apagado aquele § 4° do art. 175.

E o que nós vemos?
O Código Civil, até hoje, compara os nossos

deflcientes, delinqúentes ou não, com um crimi
noso de qualquer espécie. Será que este Execu
tivo dará agora condições especiais para isto?
Res, non verba, dizem os latinistas.Nós espera
mos agora, Srs. Constituintes, mais ação do Exe
cutivo e, em V. Ex's, nós confiamos. Confiamos
em que as palavras daquele pai possam ser can
celadas, quando ele diziaque não trocava o filho
excepcional por nenhuma fortuna deste mundo,
mas daria toda a fortuna deste mundo para evitar
que alguém tenha um filho excepcional, e que,
caso tenha, não sinta as limitações sociais e legais
que sentimos até hoje. Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Comuni
camos, com muita honra, a presença no plenáio
e convidamos a fazer parte da Mesa, S. Ex', o
Senador ConstituinteAlmirGabriel,Relator-Geral
da Comissão da Ordem Social.

Concedo a palavra a SI'" Deise de Araújo Lima.

A SRA. DElSE DE ARAÚjO UMA - No mo
mento, pretendo falar, inclusive, como membro
participante da Comissão do DistritoFederal, so
bre Criança e Constituinte,uma vezque nós, desta
Comissão, representamos como a nossa própria
instituição os excepcionais.

Fiquei muito feliz em ver a concepção do Dr.
Nelson Seixas, no sentido de excepcional e de
pessoas portadoras de deficiências.Uma vez que
nós também nos preocupamos com os excep
cionais, num sentido amplo, inclusive, o portador
de problemas de conduta, que ainda não foimen
cionada assim claramente, mas que também é
uma preocupação nossa. A nossa Comissão do
Distrito Federal vem participando, como todos
sabem, junto à Comissão Nacional, e tem tido
sempre presença na Comissão da Criança e
Constituinte.Mas nós, também da área de excep
cionais, temos o nosso grupo nesta Comissão,
uma vez que nós consideramos que o nosso ex
cepcional, antes de ser um excepcional, é uma
criança, como todas as outras crianças. Isso tam
bém tem reforçado aqui e isto é importante falar.
Mas há excecpicionais nossos que vão perma
necer crianças. Isso também já foi ressaltado no
nosso documento. Mas,nós gostaríamos de frisar
mais um aspecto, uma vez que sou professora
pioneira do Distrito Federal, militei a vida toda
na área oficial, na área pública, e, no momento,
estou militando na área particular. Sei as dificul
dades da integração entre os poderes públicos
e particulares, e sei também a dificuldadede inte
gração, a nivelde Governo Federal com o Gover
no do Distrito Federal, uma vez que o Govemo
do Distrito Federal quase some. Hoje, nós esta
mos, inclusive,aqui com representantes também
de autoridades do Distrito Federal. Mas o que
eu gostaria de ressaltar é que nós temos real
mente que lutar para um modelo educacional,
principalmente para aqueles excepcionais que
permanecerão crianças e nós temos muito mais
um modelo de ensino. O modelo educacional
diz o seguinte: a criança tem que ser atendida,
desde o nascimento, até no fim, na sua morte.
Mas, com um atendimento educacional, não só
um atendimento só de saúde. Ela não é um doen
te. Simplesmente, é um ser que necessita de ser
odo o seu potencial, um ser que precisa se relacio
nar e agir dentro das suas condições. Isso o que
eu gostaria que ficasse registrado.

O SR.PRESIDENTE (Ivo Lech) - Destacamos
também a presença, no plenário, das lideranças
nacionais de deficientes físicos, Sr. José Gomes,
Presidente da BRADECAR, o Dr. Benício Tavares
da Cunha Melo, Vice-Presidente da BRADECAR,
também da Associação Brasiliensede Deficientes
Fisicos, e do Professor Paulo Roberto Moreira,
do Ministério da Cultura e do Distrito Federal.
Colocamos a palavra à disposição.

Concedo a palavra ao Sr. Percy Chagas Filho,
Vice-Presidenteda APAE do Rio de Janeiro.

O SR. PERCY CHAGAS FILHO - Dentro do
universoglobal das APAEs, especificamente o Es
tado do Rio de Janeiro, nós temos 18 APAEs,



Maio de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Sexta-feira 8 151

damos emprego direto a 200 técnicos de nível
superior, 600 técnicos de nível de segundo grau,
e a atendentes. Nós tivemos, em agosto do ano
passado, a honra de patrocinar no Riode Janeiro,
o IXEncontro da Liga Internacional de Entidades
para Pessoas Deficientes Mentais. Neste Congres
so, de nível internacional, ao qual estiveram pre
sentes 63 países, totalizando 1.332 congressistas,
nós tivemos o que foi denominado um congresso
paralelo, só com pessoas deficientes mentais
Desse congresso paralelo saiu o nosso encontro
estadual feito na cidade de Teresópolis. Também
do nosso encontro estadual paralelo, no qual se
reuniram 50 pessoas deflcientes mentais, e o Flá
vio foi um dos expoentes desse encontro. Nós
queremos, em nome das APAEs do Estado do
Rio de Janeiro e como pai de uma criança excep
cional ja morta, congratularmo-nos com os Se
nhores Constituintes que, pela primeira vez, colo
caram os nossos filhos deficientes em Igualdade
com a população negra e com a população indí
gena. Nós, que estamos há mais de 20 anos nesse
movimento, Sr. Constituinte Ivo Lech, isso, para
nós é muita honra. Quera Deus ilumine V. Ex's
para que esse caso de Brasília, depois da nova
Constituinte, nunca mais aconteça no Brasil Mui
to obríqado, (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - A palavra
continua à disposição.

Concedo a palavra a Sra. Ferreira.
A SRA: FERREIRA - Sou Vice-Presidente da

Federação Nacional das APAEs.
Apenas um depoimento, sem querer ferir nin

guém. No Interior do Estado do RIO Grande do
Norte, no Município de Goianinha, uma criança
passou 48 horas com dor de dente, sem ter um
dentista para atender. Essa criança foi encami
nhada para o INPS e também não pôde ser aten
dida. Em seguida, foi encaminhada à LBA, tam
bém não foi atendida. FOI atendida, através da
universidade, porque foi-até à APAE e nós pedi
mos, pelo amor de Deus, para que atendessem
aquela criança que já estava sofrendo de dor de
dente há 72 horas. Queremos parabenizá-lo, mas
queremos também lembrar a responsabilidade
desta Comissão, porque quantas crianças estão
sofrendo e elas são pessoas iguais e com os mes
mos direitos.

Muitoobrigada. (Palmas.)

O SR. CHELSE GUTTEN - Sou do Paraná,
vice-presidente da Federação Nacional das
APAEs ~l hoje, no Estado do Paraná, com 108
APAEsconstituídas, em um terço dos municípios
do Estado.

Estou assistindo de fato, com muita emoção,
a tudo que está-se passando aqui, principalmente,
porque, pela primeira vez, temos acesso oficial
aos Srs. parlamentares, aqui, nessa fase de Consti
tuinte, quando, durante esses 26 anos em que
estou batalhando no movimento do retardado
mental, só tivemos acessos individuaisa pessoas,
promessas individuaise eis que se descortina uma
possibilidade, como disse meu companheiro Jus
tino, talvez,se tomar consciência do que significa
o excepcional, neste País. Eu queria dizer a V.
Ex's, o seguinte, como efeito, assim, de baliza
mento dessa problemática dos nossos filhos ex
cepcionais brasileiros, neste País.

Tenho um filho excepcional, também mongo
lóíde, como falou essa Sr" há pouco, passei os

mesmos dramas, as mesmas tragédias. Meu filho
tem 26, vai fazer 27 anos de idade e a idade
mental, por uma séria de circunstâncias, não che
ga a um ano de idade. Esse menino, quando
ele nasceu, nós nada sabíamos do que era mon
golismo, nem pediatra, nem médicos, nem lentes
de universidade, nem ninguém, quando há 26
a 27 anos atrás, começamos a palmilhar o cami
nho do desconforto, do sofrimento, da análise
do que havia acontecido em nossa casa, nos de
frontamos com a tragédia que significava neste
País. Mas há um detalhe que quero ressaltar aos
Srs. Consbtuintes: naquela época, em poucos me
ses, 6,8,10,12 meses, começamos a nos integrar
com outras pessoas da mesma área e começa
mos a trabalhar em prol da oportunidade de nos
sos filhos, foi quando começaram a nascer as
primeiras instituições APAE, já outras existiam,
e começamos a fazer um levantamento do que
existia, neste País, de conhecimento e atendimen
to ao excepcional, não existia nada. Ninguém sa
bia nada, nem médico, nem legislador sabia o
que acontecia, o problema em casa. Confesso
que, enquanto na minha casa não aconteceu,
também não conhecia. Mas um dado para o qual
quero chamar atenção é que, naquela época,
quando meu filhotinha dois anos de idade, faláva
mos que, em nosso Brasil, existiam 2 milhões
de excepcionais. Meu filho tem 26 anos. V. Ex's
escutaram que hoje estamos falando em 13 mi
lhões de excepcionais. E eu me pergunto - culpa
minha? Culpa de pai de excepcional? Culpa da
queles que estão enfrentando o problema? As
condições sócio-econôrriicas ou que quer que
seja são culpadas diretas. Fabricamos excepcio
. Constituintes têm que prestar atenção. Quando,
numa população como a nossa, 10% estão mar
ginalizados, por falta de capital intelectual, que
lhes possibilitem a concorrência e a integração
e, quando esses 10%, uma vez tendo o mímmo
respaldo educacional, têm toda condição, em
quase 85 a 90% deste número, de se integrarem
produtivamente a uma comunidade. onde é que
estamos, que permitimos que um País, da gran
deza do nosso, cometa tal crime? Como é que
nós, conscientemente, sabendo o que está acon
tecendo e isso é um problema, a meu ver, Indu
srve,de segurança nacional, que o fenômeno está
aumentando dia a dia, por falta das condições
sanitárias, educacionais, legislativas, por falta de
condições objetivas de simples bom senso e ra
ciocínio de autoridades em compreenderem que,
aplicando no excepcional, no retardado mental
e nas outras áreas, nada mais fazem do que fazer
com que a brasilidade vá para a frente. Não pode
mos ter um índice crescente que é um peso terrí
vel, inclusive, econômico, desde que usemos o
bom senso. Se tem um empresário, ele vai saber.
Se você, na sua empresa, 10 a 12% de algo que
não funciona, que não significa nada, então, você
vai à falência num dado momento. E, se isso
cresce dia a dia, é o crime de lesa-pátria não
prestar atenção a esse aspecto. A oportunidade
que V. Ex's, nos estão dando, inclusive, de trazer
nossa angústia, nosso anseio, nossa angústia e
anseio no sentido geral, que, particularmente, ca
da um dos que estão está aqui é pai que aceita
seu filho, é pai que é feliz com seu filho. Não
estamos aqui tristes por sermos pais de excep
cionais, não. Estamos tristes de não conseguir
evitaroutros excepcionais; estamos aqui para aler
tá-los. Façam, tomem medidas! Tragam, ao cam-

po da excepcionalidade, a batalha que diminua
essa incidência, a batalha do esclarecimento e
a batalha fundamental do patriotismo que com
preenda que nenhum país pode subsistir com
taxas tão elevadas de excepcionalidade.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - A palavra
continua franqueada.

A SRA. MARIA CONSUELO - Eu gostaria só
de complementar com um dado, o de que, no
Brasil, o maior índice de excepcionalidade é pro
vocado por acidentes de parto. É uma coisa ab
surda. O segundo índice, por doenças infecto
contagiosas da primeira infância, mal curadas ou
não diagnosticadas a tempo.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra à Sra. Rachid de Matos.

A SRA. RACHID CONCEIÇÃO DE MATOS
Sou Diretora do Ensino Especial da Fundação
Educacional do Distrito Federal.

Eu deveria ter falado, imediatamente, depois
da Gláucia, mas inibida,por natureza, fuideixando
passar. Então, conheço a história da Gláucia, sei
que ela é verdadeira, mas quero informar aos
Srs. que, a partir deste ano, em Brasília, a Rede
de Ensino Especial está oferecendo atendimento
a toda criança que nasce com problema. Em to
dos os nossos estabelecimentos de ensino já exis
te esse atendimento e está funcionando, inclusive,
pedimos aos diretores das unidades de pediatria
que encaminhassem ao 'ensino especial os nomes
dos pais das crianças nascidas com problemas,
ou com suspeitas de problemas. Dessa maneira,
estamos tentando evitar isso que aconteceu com
ela e, num momento muito oportuno, isso já deve
ria ter sido feito.

A segunda coisa que quero colocar é que, de
repente, brasileira tão desiludida, com tantos anos
de expectativa sem nenhuma resposta, começo
a acreditar que seja possível, uma vez que a Co
missão está entregue ao Constituinte Ivo Lech,
com a participação do Constituinte Nelson Seixas,
é possível que a gente espere que V.Ex's se façam
ouvir dentro da Constituinte, para que, na Consti
tuição, haja, realmente, a reivindicação do Consti
tuinte E1pídio Nery, que endosso integralmente,
encarecendo, principalmente, a necessidade do
amparo e da custódia.

Era isso só que eu queria dizer. (Palmas.)

O SR. ALDOBRITO- Sou de Santa Catarina,
sou também pai de uma criança excepcional, por
tadora da síndrome de Down, represento, na Fe
deração Nacional das APAE, como disse o Presi
dente, 92 APAE'chegando a 100 logo, logo, num
Estado onde há 199 municípios. Portanto, esta
mos alcançando quase ou mais de 50% das nos
sas cidades, dos nossos municípios, com as asso
ciações. Eu gostaria de trazer aqui, aos Srs. Cons
tituintes, as conquistas que já se conseguiram
em nosso Estado, junto ao nosso governo, con
quistas essas que pretenderíamos que fossem até
anotadas e verificada a possibilidade de ser incluí
da em todo o Brasil, para todas as pessoas, ou
todos os pais que possuem filhos portadores de
deficiência.

Nós hoje temos, em Santa Catanna, a proteção
do Estado, de meio salário mínimo aos pais de
deficientes, com renda per capita abaixo de 3
salários mínimos. Temos, como conquista dos
servidores públicos do Estado, cuja mãe tenha
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filhos portadores de deficiência, a redução de 4
horas de trabalho. Essas 4 horas, naturalmente,
destinadas à atenção ao seu filho. Outra conquista
que nós tivemos e que, em muitos Estados, eu
sei que existe, é a colaboração do Estado com
as IWAE de professores. Hoje, nestas 92, quase
1oo,IWAE nós temos, e em fevereirofoiassinado
um convênio nesse sentido, 1.435 professores
colocados à disposição das nossas IWAE. Sem
esta colaboração do Estado, sem a participação
desses professores, realmente, teríamos muita di
ficuldade em desenvolver todo um trabalho.

Hoje,nós atendemos, nas IWAE, em torno de
12 milexcepcionais. Em todo nosso Estado, natu
ralmente, ainda não chegamos nem a 113 talvez
dos excepcionais existentes. _

Nós somos possuidores, também em Santa Ca
tarina, de uma fundação chamada Fundação Ca
tarinense de Educação Especial, que tem sido
modelo no Brasil inteiro.Eu faço isso com muito
orgulho, muito, embora até eu gostaria de que
todos os Estados fossem, realmente, possuidores
de fundações idênticas a nossa. É uma fundação
que tem todo o apoio governamental, fundação
que dá e presta colaboração imensa às nossas
N>AE.

Escutei aqui também, com muito entusiasmo,
com muito carinho, tudo o que foicolocado. Acho
que é uma oportunidade que todos nós, há muito,
vimos esperando e acho que nossa esperança
está, exatamente, nesta Constituinte, nos Srs.
Constituintes, e permito-me até expressar a satis
fação por verificarque os Deputados constituin
tes, vejoaqui são todos jovens. Vejoque, realmen
te, e é sabido que, na Constituinte, houve uma
renovação bastante grande. Não que os velhos
- e eu sou um velho, pelo menos, estou cami
nhando para isso, com meus cabelos brancos
- mas não que os antigos não tenham a sua
participação, mas, como acontece em toda reno
vação, só se vai adquirir resultados muito melho
res, porque os Deputados devem possuir dispo
sição de trabalho. Mas, dos depoimentos que es
cutei,verificou-seque um dos grandes problemas
que existem ainda neste País é, realmente, o pro
blema da prevenção. O Chaim disse que nós fabri
camos excepcionais. E é urna verdade; neste País,
fabricam-se excepcionais a todo momento. Fabri
ca-se, mas, em parte, por faltade prevenção. Este
País não se tem preocupado com o problema
da prevenção. É preciso mostrar à sociedade, às
instituições que há necessidade premente de se
pensar mais na prevenção.

Alguém aqui falou que um dos grandes proble
mas existentes,hoje, são as maternidades. Levan
tamentos feitos - falo baseado em dados da
nossa terra - mostram que o grande número
de excepcionais, hoje, nas APAE, se deve à falta
de aparelhamento, de aparelhagem das materni
dades, especialmente nos seus berçários. É uma
constatação na nossa terra e acredito que não
seja diferente dos outros lugares.

Apelamos às maternidades, aos hospitais, ao
corpo médico, ao corpo de saúde de um modo
geral, que se preocupem um pouco com isso,
que levem, que orientem, que vejam, realmente,
essas necessidades, para que não tenhamos, no
futuro, excepcionais em número, cada vez maior,
por culpa exclusivamente nossa. (Palmas.)

Temos, realmente, grandes esperanças com
esta Constituinte.

A SRA. MARIA DE LOURDES - Só fazendo
urna referência a dois fatos aqui relevantes que
seria muito importante levarmos em conta: a
preocupação na formação dos nossos profissio
nais. Vimos o depoimento de uma jovem mãe
que coincide com 27 anos atrás. Quer dizer,esta
mos atravessando por esta crise da má formação
do nosso profissional.

Ele precisana receber, nos seus cursos de gra
duação, informações sobre as pessoas portadoras
de deficiência.O médico, para que possa detectar,
senão sozinho, pelo menor por urna equipe mé
dica talvezmais especializada, deverá saber diag
nosticar os indícios de urna deficiência constitu
cional. Que a enfermeira não se assuste quando
tenha que vacinar uma criancinha portadora da
Síndrome de Down.Que o engenheiro saiba pro
jetar aos seus ambientes de moradia, possibili
tando a uma pessoa use cadeira de rodas que
tenha condições de entrar na porta do elevador,
no seu banheiro; que o desenho industrial saiba
projetar material didático especializado; que a as
sistente social saiba ver,na comunidade, também
as necessidades dessa família, dessa pessoa com
necessidades especiais, e assim por diante. Há
necessidade de se rever, urgentemente, o currí
culo de formação do professor de 20 grau, do
pedagogo, porque, realmente, aí, teríamos possi
bilidade de um atendimento emergencial, pelas
informações que esse profissional recebe, e até
motivá-loa transformar-se, com seu interesse pe
la área, num especialista.

Temos o caso de uma fonoaudióloga, por
exemplo, eminente, excelente, e que quando foi
convidada a trabalhar numa equipe nossa que
atendia crianças portadoras de deficiênciamental,
ela disse que não podia aceitar porque aprendera
a tratar de outros problemas, mas não o problema
numa criança com deficiência mental

Tivemos, recentemente, dOIS pediatras, um
sem saber do outro, encaminhando uma criança
de 6 anos para uma escola que atendia crianças
com deficiênciamental e exigindo,insistentemen
te, tanto um quanto o outro, para que os avós
levassem essa criança; e, felizmente, tivemos a
oportunidade de assessorar essa família e vimos
que a criança era, inclusive,portadora de um nível
de inteligência acima da média, era uma criança
com dificuldade psicomotora acentuada, com
pais recém-separados, um irmãozinho ficou em
Belo Horizonte, na casa de avós maternos, e esse
com os avós paternos. Então, a criança tinha rea
ções de conduta muito desagradáveis e os dois
médicos, um sem saber do outro, disseram que
essa criança era portadora de deficiência mental
e que deveria ser atendida em tais escolas. Outra
dificuldade é a grande preocupação de muitos
médicos que diagnosticam deficiênciamental co
mo doença mental, quando se impressionam
com uma conduta, às vezes, um pouco desaqra
dável de uma criança que não tem suas necessi
dades satisfeitas e precisa de auto-afirmar-se e
projeta suas ansiedades numa conduta desagra
dável ou anti-social.

Fizemos, inclusive, um projeto para a Univer
sidade Católica do Paraná, propondo ao reitor
da época, o anterior, para que já revissem em
nosso currículo, trouxessem ao Conselho Federal
de Educação essa preocupação, de que se incluis
sem, nos cursos de graduação, informações so
bre as pessoas portadoras de deficiência. Aqui,
hoje, nós vimos depoimentos muito eloquentes.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao Sr. Dommgos José Freitas.

O SR.DOMINGOS JOSÉ FREITAS - Sou Pre
sidente da IWAEde Porto Alegree Vice-Presidente
da Federação Nacional das APAE do Rio Grande
do Sul.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, desejo fazer
uma retrospectiva sobre a situação do excepcio
nal do RioGrande do Sul, que tem uma população
de cerca de 800 mil excepcionais. Nós temos,
no Rio Grande do Sul, em estado de direito e
de fato, 1581WAE. Essas 158IWAEmantêm 128
escolas especiais e 12 centros de reabilitação.
Em meu Estado - como bem conhece V. Ex"
- há apenas 6 escolas especiais, quase todas
elas sediadas em Porto Alegre. Só que o Estado
estã dando muita ênfase para as classes especiais
que o Estado detém, em torno de 600. E desse
número de 800 mil, o número de atendidos até
o ano passado fOI de apenas 25 mil. Desses 25
mil,80% foram atendidos pelas escolas especiais
e pelas IWAE. Portanto, fica evidente que a educa
ção especial, no Estado do Rio Grande do Sul,
está sendo praticamente feitapelas escolas IWAE.
Relatei isto ao Sr. Governador, em audiência que
tive com S. Ex"há uns 10 dias.

A situação é grave. Eu, por exemplo, na IWAE
que presido, mantenho quatro instituições: um
centro de atendimento, um instituto, uma escola
de 10 grau e uma creche. Verifico que, entre o
que se recebe do Governo Federal, do Governo
Estadual e do Município, esses repasses de recur
sos não totalizam 8% das nossas necessidades.
Istoé problema que também V. Ex"já ouviumuitas
vezes. Pelo menos aquela comissão que estava
trabalhando lá já deve ter levado isto a V. Ex"
Fomos um dos mentores para a criação da
FAERG e o PrefeitoCarlosJacomasi é o Vice-Pre
sidente da Comissão Especila que estudou o as
sunto e que foi presidida pelo então Deputado
Carlosda SilvaSantos. Depositamos muitas espe
ranças nas atividades da FAERG. Recebi do então
Senador Pedro Símon uma correspondência, na
qual S. Ex' solicitava sugestões, porque queria
fazer um governo participativo,recebendo suges
tões das entidades. Nesse sentido, estamos elabo
rando um amplo relatório para S. Ex", em nome
da Federação. V. Ex' poderia dizer: "O senhor
~stá tão atrasado, o governo já está instalado".
E que eu tinha que consultar o meu Presidente
se eu devia apresentar o relatório. Depois que
S. Ex' me deu luz verde, ai é que eu comecei
a trabalhar. Conheço bem esse problema e traba
lhei uns 12 anos como assessor superior da Co
missão de Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social
na Assembléia Legislativa. Em virtude disso, nós
realizamos, na Assembléia, congressos da Fede
ração, encontros das APAE do Rio Grande do
Sul, como vamos realizar, agora, dia 30 deste
mês, 10 e 2 de maio, na cidade de Torres, o 180

Encontro Estadual das APAE do Rio Grande do
Sul, para o qual tenho a hora de convidar V. Ex",
assim como os seus pares, para nos darem a
honra de lá comparecerem. Deverei reunir, Já, a
totalidade das APAE e a participação prevista é
em tomo de 800 a mil pessoas, entre dirigentes,
técnicos e pais de alunos excepcionais.

Então, essa é a situação que nós gostaríamos
de ressaltar. Estamos muito preocupados com
a direção da FAERG. Precisamos que a FAERG,
efetivamente, entre na sua finalidade, porque a
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à saúde, principalmente o nosso Institutode Assis
tência Médica e Social, O INAMPS, do qual eu
sou um médico concursado, posso falarà vontade
também, agravam esse problema, e muito. E eu
fIZ essa íntroduçâo para dizer que nós recebemos,
com muita alegria, as sugestões que foram feitas
aqui hoje e esse episódio do mau relacionamento
médico-paciente reflete claramente o mau rela
cionamento da sociedade, com um todo, como
excepcional.

E vicom alegria, que o que vocês apresentaram
aqui hoje, o que sugeriram e o documento que
me foi apresentado, em nome da Federação das
/lJ)AE, é praticamente o concenso do que temos
lido, do que temos pesquisado em constituições
de outros países. Não gosto de antecipar o traba
lho de um Relator. Eu dizía, há poucos dias, que
antes de Relator, eu queria ser o nosso Presidente
disse, aqui, um ouvidor, para que possamos real
mente colocar, na Constituição, o consenso do
que pensa a comunidade. Não gosto de antecipar,
mas está tão claro, cristalino o documento que
nos foientregue e o posicionamento das senhoras
e dos senhores que eu até me atrevo a dizer que
o relatório, se for do consenso dos demais Depu
tados e Senadores, não deve ficar longe disso,
porque é, realmente, o que temos ouvido a res
peito da problemática.

Agradeç:o a contribuição e espero, no dia 11,
junto com os meus companheiros Deputados,
estarmos, no conceito dos Senhores como Cons
tituntes, à altura do que deseja a comunidade
brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte José Carlos Sa
bóia, Deputado Federal pelo Estado do Maranhão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Relator
da Comissão Temática de Ordem Social, Senador
Constituinte AlmirGabriel, Srs. Constituintes, Srs.
Representantes de todas as entidades em todo
o Brasil, que heroicamente lutam para garantir
a condição de ser humano e a condição quase
impossível, nesse País que nós vivemos, de cida
dão aos homens e mulheres portadoras de defi
ciências neste País.

Algumas coisas me impressionaram, nesse de
poimento que nós ouvimos hoje aqui. Não só
impressionaram, como emocionaram. No mo
mento em que os dois cidadãos, portadores de
deficiência mental, fizeram o relato do que signi
fica ser considerado um deficiente mental neste
País, foium momento de tensão, foi um momento
de conquista, foi um momento de dignidade, em
que nós percebemos como é que seres humanos,
que são considerados inferiores, que são conside
rado débeis mentaís pela nossa sociedade, como
é que eles mostram a todos nós, a toda a socie
dade brasileira, como é que se conquista a digni·
dade de ser cidadão, um dos momentos mais
bonitos que eu já vi nessa Subcomissão.

Por essa Subcomissão tem passado tudo aquilo
que se constitui na vergonha nacional. Tem pas
sado a questão dos negros, tem passado os In
díos, tem passado os deficientes físicos, os seus
problemas e seus representantes. Hoje, por essa
Comissão, um dos momentos mais bonitos que
nós tivemos em nossa vivência, em nossos traba
lhos, passou talvez uma das manchas maiores
da sociedade brasileira. Por que é que eu digo

isso? Eu digo isso, a partir do depoimento e da
vivênciado pouco conhecimento que tenho dessa
questão, o depoimento que foidado pelo cidadão
portador de deficiência física, deficiência mental,
e como ele dizia,que os deficientes mentais, eles
são incompreendidos, são maltratados, às vezes
dentro do próprio lar, da própria família. Não é
pela sociedade global; é pelo microuniverso da
família que eles não são reconhecidos, não são
respeitados.

Conheço um caso, na cidade de São Luís do
Maranhão, em que uma família deixou segregada,
em um quarto escuro, durante mais de 10 anos,
uma criança portadora de deficiência mental. Ela
era impedida de ter contato até com os demais
irmãos. Era como se fosse em cárcere privado.
E isso deve se repetir no Brasil inteiro, em menor
ou maior escala.

Impressionaram-me algumas questões levan
tadas pelos Senhores.! 10% da população brasi
leira são portadores de deficiência físicas e men
tais. O Govemo é responsável somente, segundo
a Presidente, Professora Cleonice Ainsberg, o Go
verno é responsável somente por 20% dos gastos
c0'11 educação especial neste País.

E importante que tudo que foi dito aqui nós
não tivéssemos somente o Relator-Geral da Co
missão o Constituinte Almir Gabriel, aqui presen
te. Era importante que aqui estivesse presente
alguém que representasse a Subcomissão de
Educaçâo,

E importante que aqui estivesse presente o Re
lator Severo Gomes, para que ficasse chocado
com as declarações que foram feitas hoje aqui,
tanto pelas instituições, como pelos cidadãos por
tadores de deficiências.

No Nordeste, ouvi a declaração do Presidente
da APAEdo Rio Grande do Sul, 800 mil pessoas
do Rio Grande do Sul, um dos Estados mais de
senvolvidos deste País, são portadoras de defi
ciências mentais. Imaginem o que acontece no
Nordeste, em que, no momento da seca, foi cons
tatado, nos 4 ou 5 anos que nós tínhamos cerca
de 3 a 4 milhões de pessoas condenadas a ser
portadoras de deficiências físicas e mentais. É
um genocídio.

Esse é um País que não ter futuro; esse é um
País que não-conqulsta, que não trabalha pela
dignidade. Impressionaram-me muitas palavras
do cidadão Chaím, quando ele diz que a brasili
dade, cidadania não será conquistada nunca nes
se País. Nós teremos um País de desiguais, um
País que nunca terá condições, se for mantida
a atual estrutura social desse País, de ser um País
adulto, no que diz respeito à cidadania. O índio,
o negro, são cidadãos de 3' e 4' categoria. São
assim que eles são considerados pela sociedade.
Agora, os portadores de deficiências físicas e
mentais, simplesmente, não têm nenhuma cate
goria; eles estão fora da escala da cidadania, como.
se fosse possível pensar na escala da cidadania,
num País que luta para termos a igualdade.

Eu gostaria de deixar, para concluir, só mais
uma questão. Não se esqueçam, é um apelo que
eu faço aos Srs., que nós podemos até avançar
nesse texto constitucional. Agora, não se esque
çam de uma coisa: a luta maior, a nível de con
quistas, ela será a luta política, no momento em
que nós conseguirmos, após o térmlho do texto
constitucional, começar a redigir as leis ordinárias,
começar a aprovar a legislação ordinária.

Então, não se esqueçam dessa bonita mobili
zação que os Srs. e as Sr's fizeram hoje aqui.
OS 51'S. deram uma demonstração de compe
tência política e vamos mostrar isso juntos. No
próximo ano, quando nós começarmos a fazer
a legislação ordinária, para que toda a indignação,
toda a emoção que o ex-Deputado Justino Pereira
nos transmitiu, com toda a sua sabedoria, na con
vivência dentro desta Casa, que ela muito mais
se repita, como diziaS. Ex' Existe, talvez, um pre
ceito constitucional, talvez o único, que nunca
foi regulamentado, nunca se pensou no avanço
da sua regulamentação, que é aquele que diz res
peito às conquistas das pessoas que são porta
doras de dêficiências.

Vamos fazer com que, a partir desse trabalho,
nasçam compromissos nessa Subcomissão e
nasça um compromisso maior ainda, que é fazer
com que os avanços políticos que nós tivemos
hoje nós venhamos a ter, durante a legislação
ordinária e na execução, na efetivação, na con
quista real, para que a Professora representante
dos institutos Pestalozzi deste País, os represen
tantes das APAE, eles nunca sejam tão humi
lhados como estão sendo hoje. O Govemo dá
as costas, o Govemo é um incompetente. Existe
uma intencionalidade nessa incompetência. Não
é por falta de grito, não é por falta de não saber
do que acontece; é porque não interessa às clas
ses dominantes, nesse País, ver o que faz com
que nasçam crianças, em função das desigual
dades sociais, em função da fome, em função
das injustiças sociais, pessoas que nascem e são
condenadas a vida inteira a ficarem dependentes.
Então, já que nós, a sociedade brasileira, Nação
brasileira, somos responsáveis por essa situação,
vamos lutar juntos e fazer com que, nesta Casa,
não exista somente esse heróico Constituinte Nel·
SOn Seixas e outros, que sempre estiveram ao
lado destas questões, mas fazer com que todos
os Deputados, pelo menos os Deputados desta
Subcomissão, junto com o nosso Senador, relator
da Subcomissão da Ordem Social, nós venhamos
a ter um compromisso; fazer com os Srs., nas
suas angústias, nas suas emoções de serem país
de pessoas portadoras de deficiência, no seu or
gulho de lutarem sempre por essa grande causa,
os Srs, não continuem sendo humilhados, como
o foram até hoje.

Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao nobre Senador, Relator-Geral da Co
missão Temática da Ordem Social, AlmirGabriel.

O SR. CONSTITUINTE ALMIR GABRIEL - Sr.
Presidente, demais Membros da Mesa, prezados
companheiros, essa é uma Comissão, a Comis
são da Ordem Social, que deveria expressar, para
efeito do Brasil todo, tudo aquilo que é de justiça
ser concedido à população brasileira e que deveria
refletir tudo aquilo que, secularmente, vem sendo
posto de que todos os cidadãos são iguais perante
a lei. No entanto, essa é, como o Constituinte
José Carlos Sabóia colocou, uma Comissão e
um conjunto de Subcomissões, onde a carga de
sofrimento, a emoção e o sentimento prevalecem,
de maneira quase esmagodora, sobre o quenós
podemos ter de raciocínio diante da sociedade
brasileira.

Não acho mal essa carga emocional. Todavia,
ela deve influenciar no sentido de que se busquem
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administração que saiu deixou muito a desejar.
A diretora técnica é só uma bonequinha. Ela só
cuidava de se pintar e o trabalho mesmo não
realizava. Então, é muito importante que se aten
tem para isso. Temos muita esperança nesses
documentos que entregarei ao Sr. Governador.
Ressalto a atuação da Federação, reivindicando
a permanência da FAERG, mas que ponha pes
soas para a dirigir que cumpram realmente, ou
que conheçam o assunto para o qual forem desig
nadas.

Era isso o que eu queria trazer como coope
ração. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - A palavra
está à disposição do representante do Estado do
Rio de Janeiro, de São João do Meiriti.

O SR. ANTÓNIO JOSÉ - Sr. Presidnete, Srs.
Constiutintes, companheiros de luta:

Tomei a palavra para reforçar alguma coisa
que Flávio disse: a questão da participação. Flávio
colocou muito bem: é preciso ser ouvida a pessoa
portadora de deficência. E quero anunciar, como
bandeira do nosso Vice-Presidente, do Rio de Ja
neiro, a pariticipação de pessoas portadoras de
deficiêcias na diretoria de cada APAE,porque eles
têm o drieito de falar da sua própria necessidade.
E é baseado na necessidade deles que nós, das
diretorias, faremos um trablho honesto e digno,
para dar v que é deles, direito deles, tomá-los
pessoas felizes, quando consegirem arranjarem
um emprego, ser feliz, porque arranjou um em
prego, tornar feliz, porque conseguiu, através de
uma escola, de uma APAE, seja lá onde for, no
nosso Estado, ou no Estado do Rio Grande do
Notre, com todas as dificuldades, essa pessoa
se dizer feliz, porque, um dia, pode ir para fora,
na sociedade, brigar pelo seu próprio direito. E
é por isso que eu tive que ressaltar, companheiro
me desculpe, mas eu não poderia deixar passar.

Hoje, no Estado do Rio, existe um movimento
no sentido de que as pessoas portadoras de defi
ciência participem de suas diretorias. É para elas
um trabalho, não o flm, E, por favor, Srs. Consti
tuintes, façam leis; olhem para eles com carinho.
Sou muito mais eles, porque eles são os maiores
necessitados. Esses brasileiros a quem muitas ve
zes, é proibido o direito de votar. Então, por favor,
ouçam o que eles têm a dizer.

Era só isso. Muito obrigado.

O SR. VANILTON SENATORl - Sr. Professor
de Educação Física da Fundação Educacional,
atualmente, à disposição do Ministério da Educa
ção, na Secretaria de Educação Física e Des
portos.

Apenas para complementar uma informação
colocada pela Professora Maria de Lourdes, quan
do levanta a preocupação no aspecto da forma
ção do educador, no trato com a questão da edu
cação especial. Eu tive a oportunidade de geren
ciar, no ano passado, um programa da SEED
- Secretaria de Educação Física e Desportos
- sobre a questão da educação física na educa-
ção especial. E, com tristeza, a gente constata
que, das 96 escolas de formação existentes e fun
cionando no Brasil, apenas 8 têm, em seu currí
culo de graduação, alguma disciplina voltada para
a educação física, voltada para a pessoa portadora
de deficiência, menos de 10%das escolas. Todas
as outras colocam profissionais no mercado que,
absolutamente, desconhecem a necessidade e o

direito da pessoa portadora de deficiência em ser,
também, atendida pelas questões de educação
física. Nós já estamos cansados, como profissio
nais de educação físicá, de termos que aplicar
erroneamente um preceito legal, que é o Decreto
n° 1.044, que dá direito, no seu texto, às pessoas
portadoras de problemas de saúde, de problemas
congênitos, problemas de deficiência, a um aten
dimento especializado. E o único especializado
dado no Brasil, hoje, no campo da educação físi
ca, é a dispensa médica, ou seja, marginaliza-se,
a partir da escola, a pessoa que tem, desde uma
simples sequela de poliomielite, até àqueles que
têm uma deficiência mais aprofundada, chegan
do, ínclusíve, ao extremo de abandonar àqueles
que têm uma deficiência mental profunda, como
foi o caso colocado aqui pela Professora Con
sueJo.

Nós gostaríamos de deixar aqui a nossa contri
buição e pedir encarecidamente que os Srs. Cons
tituintes olhem para que esse aspecto seja tam
bém visto, a formação profissional tanto dos edu
cadores, que é o nosso caso especifico, quanto
dos outros profissionais que lidam com ser huma
no, que seja verificado esse aspecto no atendi
mento às pessoas portadoras de deficiências, para
que não se repita caso, como aconteceu com
o filho do Chaín, há tantos anos atrás, com o
filho da Gláucia, há poucos anos atrás, e que
está acontecendo hoje, em vários lugares brasi
leiros, peja desinformaçâo, a partir do nascimento
e, principalmente, a desinformação a partir de
atendimento escolar.

As nossas crianças, que hoje são represadas
na primeira série, que são colocadas nas filas dos
menos inteligentes, muitas vezes, pelas profes
soras regente de classe, o são represadas porque
elas têm problemas de atendimento especial e
isso lhes é negado. Nós gostaríamos que isso
fosse realmente a grande preocupação dessa Co
missão Constituinte, nessa questão da formação
e da educação principalmente.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra a nobre Constituinte Alda Moreira.

A SRA. CONSTITUINTE ALDA MOREIRA 
Sou Vice-Presidente da Federação da APAE do
Estado São Paulo, e sou mãe de excecpcional.

Eu gostaria de fazer um pedido à Comissão:
as gestantes do Brasil, essas mulheres grávidas,
que para elas seja concedido não sei como, dentro
deste Comitê, que haja uma divulgação feita cons
tantemente, ou então uma coisa que atinja a todo
o Brasil, que é uma maneira de prevenir a deficiên
cia, pois é muito melhor, e muito mais importante,
prevenir do que tratar. Agestante não pode fumar,
não pode tomar álcool, ela tem que ser cuidada,
ir ao dentista e fazer uma radiografia. São coisas
assim muito simples, muito simples mesmo, e
que, por desconhecimento, pode gerar uma crian
ça excepcional.

(lnaudível, fora do microfone.)
Isto é só um alerta. Não sei como isso poderá

ser feito, mas acho que realmente a Comissão
pensasse nisso, na prevenção, e não esquecesse
dessas citações porque elas estão acontecendo
aí no Brasil inteiro, diariamente. E seria tão fácil
evitar mais um excepcional no Brasil, somente
com esses cuidados isto acontecerá naturalmen
te, a prevenção tem muitos meios, mas estes são
bastante simples.

Eu gostaria também de lembrar a Declaração
dos Direitos da Pessoa Humana, na Assembléia
Geral das Nações Unidas, de dezembro de 1971.
O Brasil pertence à ONU. Temos obrigação de
seguir também essas diretrizes, que, realmente,
são conhecidas de todo o mundo, mas não é
atendida. É muito importante que, realmente, essa
declaração fosse levada em consideração pela
Comissão.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (IvoLech)- Pelo posicio
namento da Subcomissão, nós, parlamentares
Constituintes, estamos assumindo uma postura
de ouvir. Nesse momento que já precede à finali
zação dos nossos trabalhos, nós passaremos tam
bém a palavra, para que façam as colocações
e até para que saúdem as autoridades das Senho
ras e dos aqui presentes, aos Constituintes, mem
bros da Subcomissão.

Pela ordem, estão inscritos: o Relator Alceni
Guerra, o Constituinte José Carlos Sabóia e nós
também gostaríamos de ouvir a manifestação do
nobre Constituinte Almir Gabriel, um homem que
tem a sua vida profissional ligada à saúde pública,
lá no seu Estado natal.

Concedo a palavra ao Relator, Deputado pelo
Estado do Paraná, Constituinte Alceni Guerra.

O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - Sr. Presi
dente, Srs Constituintes, Sr. Constituinte Almir
Gabriel, Senhoras e Senhores que vieram dar esse
importante testemunho de saúde, de uma ma
neira especial, os meus ilustres conterrâneos, Ma
ria de Lourdes e o ex-Deputado Justim.

Vi, emocionado, o relato da Dona Gláucia. Lem
brei-me de meu tempo de pediatra, e lá se vão
10anos, da angústia porque passávamos, quando
feito o diagnóstico de síndrome de Down, que
era um dos poucos diagnósticos que nós podia
mos fazer precocemente, porque a deficiência
mental decorrente de um acidente de trabalho
de parto leva sempre muito tempo para ser diag
nosticado. Geralmente, a angústia que passava
para a gente, quando nós tínhamos que, algumas
horas depois, alguns dias, sentar à cabeceira da
mãe e explicar-lhe que ela era mãe de uma porta
dora de síndrome de Down e o que isso signi
ficava.

E era uma época em que a ciência não tinha
desenvolvido ainda os métodos de recuperação
que existem hoje, que eu considero um dos gran
des avanços da medicina. E o relato de Dona
Gláucia me emocionou, porque trouxe à lembran
ça um dos mais sérios problemas, hoje, da socie
dade brasileira: o mau relacionamento, médico
paciente que existe de uma maneira geral. Não
só com as crianças, com os velhos, com os adul
tos jovens, ou adultos idosos. De uma maneira
geral, o médico brasileiro é um médico muito
malformado - falo à vontade, por ser médico,
também - no seu relacionamento médico-pa
ciente. E, quando ela dizia que recebeu a notícia
que teria que criar um bichinho de estimação,
eu me lembrei que nós, que lutamos por esse
problema do relacionamento médico-paciente,
costumamos também chamar os nossos colegas
de bicho de estimação. O pessoal que tem essa
dificuldade de relacionamento médico-paciente
é, hoje, mais de 50%, mais que 70%, da eficácia
no tratamento, sem essa interação médico-pa
ciente, não existe um tratamento eficaz. E, infeliz
mente, nossas entidades estatais de atendimento
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soluções adequadas, levando em conta algumas
coisas que eu considero importantes

No final do século passado armavámos uma
Constituição: no final deste século, estamos ar
mando uma nova Constituição.

Eu creio que, não apenas o Constituinte, mas
toda a sociedade brasileira deve refletir que, du
rante esse tempo, ocorreram avanços tecnoló
gicos, científicos, econõrmcos, SOCiais, para que
nós pudéssemos embutir, na Constíturçào BraSI
leíra próxima, algumas coisas que sejam dura
douras e que sejam reflexo de uma sociedade
mais justa

Os Srs. me permitam fazer um discreto apanha
do sobre alguma coisa que me pareceu impor
tante e que esteve na minha reflexão, durante
esse tempo em que os debates ou os depoimen
tos foram oferecidos.

Todos sabem que a humanidade passou por
uma determinada fase de valorização da estética,
há coisa de 3.000 ou 4.000 anos atraso Todos
lembram ou tem informação de que, naquela epo
ce, se sacnhcavam os deficientes fíSICOS. em no
me dos santos e dos deuses Todos sabem que.
depois desta fase, nós vivemos a valorização da
etica e que, a partir dela, por uma postura cerita
uva, o sofrimento foi considerado como uma for
ma de ganhar acesso a uma situação benefica
posterior. apos a morte E, agora. nesses dois
ultimes. dois ou tres seculos, nos vivemos a fase
da abundância. da busca obstinada e obcessíva
da ebundànda.

E absolutamente Importante que nos possa
mos ver que, em nossa sociedade. trespassa cada
uma dessas fases. de maneira murto clara. E todas
as vezes que nos sentimos determmados concur
sos de beleza. sentimos que, na verdade, eles são
o avesso daquilo que acontecia ha 3 mil. 4 mil
anos atrás.

E quando se vê o concurso de garotas do "Fan
tástico", moças que são expostas, de toda a forma,
de maneira, jeitos e trejeitos, valorizando seus
olhos verdes. ou olhos azuis, ou olhos pretos, os
cabelos assim, assado, o seu corpo desta ou da
quela dimensão, que, na verdade, nós não faze
mos nada mais do que recorrer aquilo que acon
tecia há 3 mil. 4 mil anos atrás, apenas sem ter
a coragem de condenar de maneira explícita,
aquilo que, há 3 rrul, 4 mil anos, era condenado.

Então, infelizmente, o que nós vemos cons
truído, na nossa sociedade, tem muito a ver, com
cacoetes e com defeitos que foram acumulados
ao longo de tanos anos, inclusive a postura piegas,
a postura de refletir sobre o sofrimento das pes
soas que sejam discrimmadas, das pessoas que
sejam portadoras de deficíência física, enfim, que
tenham discriminação sexual, discriminação da
raça, enfim, uma série de estigmas são postos
dentro dessa sociedade, mantidos dentro dessa
sociedade e não pode ser admitido que isso acon
teça, pura e Simplesmente, porque a Históna as
sim diz e nos encaminhou para o ponto que nós
estamos.

Eu creio que esta última fase. vividapela huma
nidade, de busca da abundância, engendrou a
produção de forma séria, em dois campos perfei
tamente claros; num, em que a apropriação das
vantagens dessa organização do trabalho se acu
mulam com algumas poucas pessoas, ditas como
capazes de manter a organização desse trabalho
ou da empresa, e, no outro campo, em que a
apropriação das vantagens ou lucro dessa organi-

zação de trabalho não caminha exclusivamente
para uma pessoa. ou para um determinado grupo
ou elite da sociedade, e sim, é apropriado pela
SOCIedade como um todo.

Eu antevejo que esse final de século do nosso
País não propiciará ainda uma condição de justiça
de drstríbuiçáo dessas coisas Mas não pode assís
1:Ir, passivamente, a tudo aquilo que tem aconte
cido nesses últimos 50 anos, quando nós acelera
mos todo o nosso processo de índustnahzaçêo,
de molde a que, na busca do crescimento do
nosso Produto Interno Bruto. considere-se exclu
sivamente a atividade econômica aquela que é
a mais importante, ou é a única que e importante
dentro deste País

Entendo que, na medida em que essa neurose
nacional for mantida nessa mesma medida. tudo
aquilo que nos refletirmos sobre as condições
sociais brasileiras terão reflexões sobre um sub
produto. sobre uma segunda categona. sobre
uma segunda ordem das coisas postas para esta
Nação.

Entendo. portanto, que não e apenas um traba
lho do Consírtuinte. que. ele sim, deve ser o reflexo
daquilo que existe na sociedade. em que essa
sociedade diga não. de maneira definitiva, 11 essa
neurose necronal de ter que crescer o produto
interno bruto. de qualquer rnenelra, e sobre Q

sacníiclo de toda a população. ou de. pelo menos,
da maioria da população

Nos precisamos. nós necessitamos. e indispen
savel nós continuarmos cresc-endo. f'1as nào e
necessario que esse crescimento se faça à custa
de tanto sofrimento, de tanta morte e de iamo
sacnficío

Nos diríamos que o setor social. neste Pais.
tem sido colocado slsternaticarnente em segunda
ou terceira categoria Quando eu vejo o depor
mento de professores a respeito de medicos, a
respeito de professores, de mães a respeito de
médicos. de medicos a respeito de mães, acho
que e preciso não esquecer que, qualquer que
seja o profissional, ele da educação, seja ele da
saúde, seja ele da sociologia, seja ele de qualquer
ramo, ele é. na verdade, uma fraçãc de toda a
sociedade brasileira que, durante longos e longos
anos, preparou-se. trabalhou e foi influenciado
exatamente de acordo com essas dtstorções e
esses estigmas.

Então, a culpa não me parece adiantar buscar
dentro do profissional médico, dentro do profis
sional enfermeiro, dentro do profissional profes
sor; a culpa não seria apenas dentro da sociedade
como um todo; a culpa não é também do Gover
no O Governo é apenas reflexo de uma organi
zação do Estado, porque é indispensável nós sa
bermos onde está o poder. E num País como
o nosso o poder não está no Governo. O Governo
é um reflexo parcial, em grande maioria. daquilo
que acontece no poder; e o poder está na área
econômica. Ou nós sabemos atingir, de forma
adequada, esse ponto de poder, ou nós vamos
inserir, na nossa Constituição, nos nossos textos
legislatívos, as mais bonitas intenções e não va
mos poder realizá-Ias, de maneira alguma, na me
dida em que todas as intenções, para poderem
ser realizadas, dependerão de recursos

Nós consideramos, portanto, que existe uma
necessidade imperiosa de que a mobilização feita
pelos Srs., culminando num trabalho que já vem
de decênios, que essa mobilização se mantenha,
mas que ela não seja nem um pouco arraigada

especialmente nas condições daquilo que eu cha
maria uma certa visão caritativa, ou uma certa
VIsão sentimental. É necessário se ter certo qual
é o inimigo principal e, no meu entender. o imrni
go principal é o poder que gerencia a área econô
rmca em nosso País.

Enquanto ela não puder refletir que esse desen
volvimento pode perfeitamente acontecer segun
do uma distnbuíçâo maior da renda nacional e
segundo o aproveitamento do estímulo de deter
minadas áreas, que são abandonadas, como a
area rural, se isto não acontecer, tudo o que nós
colocarmos, nas nossas constituições. nesta, ou
em qualquer outra vindoura, ainda assim refletirão
apenas uma postura sentimental. uma postura
não prática, não objetiva

Eu diria que a participação, portanto. dois Srs,
é indispensável que a postura de todos os Srs.,
refletindo também de todas as áreas ligadas ao
setor social. tomem em conta de se estabelecer
uma restrição para os governos. quer federal. quer
estadual, quer murucrpais, no sentido de que eles
não possam transferir subsidies, nem estimulas,
à area económica. que hoje já correspondern a
80% do arrecadado bruto do próprio gOlfemo,
quer dizer, que haja um limite. porque, à guisa
de estirnular. o que se tem feno é estimular deter
minadas ereas econórrucas. em detrimento das
<moas sociais e do atendimento das necessidades
da area social

Então, não adianta nos apenas drscutírmos a
necessidade de ter escola; adienta nos dizermos
que o lmnte méximo que o governo podere dar,
como subsrdíos, como mcenüvos, não pode uhra
passar a um determinado limite. que se tera que
discutir. na Assernbleia Nacional Constítumte. e
discutir. sobretudo, com a área econômica

Creio que é necessário também ler claro que
a contnbuiçáo para a area social deve mudar a
caractenstíca: ela lerá que deixar de ser contratual,
como hoje tem Sido, para ser um consenso nado
nal, para ser uma decisão de toda a sociedade
brasileira, ao consumir qualquer coisa, saber que
está destinando especialmente para a area social
um determinado valor, um determinadopercen
tual daquilo que a pessoa consome, ou adquire,
logicamente guardando determinadas proporcio
nahdades justas. em relação à renda de cada um,
mas que seja capuz de garantir ao setor SOCIal
a possibilidade de lhe dar. não apenas segurança
quanto à aposentadoria, não apenas segurança
quanto à saúde. mas, tarnbem, a possibihdade
do ctendímento dessa fração da SOCiedadebrasi
leira que hoje é grande e que se tornará cada
vez maior, representada pelos deficientes físicos.
ou representadas por outras minorias que são,
mquestionavelrnente, gravemente atingidas por
esse modelo económíco que nós temos.

Então, eu poderia lhes dizer que a nossa posi
ção e uma posição que é informada. em grande
parte, pela nossa experiência vivida e pelo que
nós lemos. Mas a nossa posição tambem é inteira
mente aberta, e é principalmente aberta pelas in
formações, quer dos nossos pares aqui da Consti
tumte, quer também da SOCIedade, como um to
do, na própria medida em que elas nós dão a
posição e o sofrimento da sua experiência. no
trato com cada uma dessas coisas.

Mas, essa nossa posição não pode refletir ou
refletir-se no relatóno.O relatório terá que refletir
a postura dos Constituintes em geral, isto é, da
nossa comissão social. que acho composta de
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pessoas esclarecidas e de muito boa posição, até
porque, ao largarem certas áreas e preferirem a
área social, mostraram, no meu entender, uma
formação humanística extraordinária. Eu diriaque
isso não basta. E necessário dar continuidade a
esta atuação política dos Srs., também ressaltadas
pelo Sabóia, que esta continuidade venha a acon
tecer, ou venha também se exercer sobre a área
econômica, venha a se exercer também quando
formos para o debate mais amplo da Constituinte,
em plenário e, depois, como sugeriu o Sabóia,
que se mantenha, a longo prazo, quando as leis
normais do País possam ser atingidas.

Reitero que uma coisa é a nossa posição pes
soal, que é de firmeza e abertura total às propo
situras dos Srs., mas ela é uma posição pessoal
e precisará como relatório, refletir aquilo que a
Comissão e seus Membros determinaram e aquilo
que certamente se terá a nível de Plenário.

Por isso, eu creio, na afirmação da posição de
todos os Senhores na continuidade desse traba
lho, de organização política e de pressão adequa
da. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - A primeira
reunião de audição da Subcomissão marcou tam
bém, principalmente, pela representatividade aqui
presente. Nós nominamos o Dr. Elpfdio Araújo
Neres, Presidente da Federação Nacional das
APAEs, a Professora Cleonice Floriano Aisberg
e, em nominando esses dois nomes, nós homena
geamos e agradecemos a presença dos Senhores
e das Senhoras.

As Senhoras e os Senhores tiveram oportu
nidade de ouvir, também, os depoimentos e as
impressões dos Senhores Constituintes, do nosso
Relator Constitunte Alceni Guerra, com sua expe
riência de médico e o seu testemunho de vida,
no Estado do Paraná.

Também, um testemunho emocionado do an
tropólogo e professor, Deputado Constituinte Jo
sé Carlos Sabóia. Mais ainda, um depoimento e
um posicionamento do nobre Senador Consti
tuinte Almir Gabriel, homem de profissão, na área
médica, dedicando e dedicado a sua vida à medi
cina e à saúde pública.

Tivemos momentos bonitos, momentos que
valorizaram, sobremaneira, os trabalhos desta
Subcomissão, o depoimento do Sr. Sérgio Túlio
Freds, o depoimento, ainda, do Sr. FlávioSiqueira,
que nos deixaram com emoção e orgulharam,
sobremaneira, esta Subcomissão, por termos a
oportunidade de ouvir e de participar deste mo
mento.

Ainda nos honrou a participação do ex-Depu
tado Justino Alves Pereira. Falava-nos o ex-depu
tado da emoção da criação do homem, da vida
do homem. Mas, saiba, Deputado Justino Alves
Pereira, que a emoção deste momento vividopor
nós nos exime da responsabilidade da Subco
missão e, como Constituinte, de lutarmos e fazer
mos o possível e o impossível para que se tenha,
efetivamente, um documento humano, um doeu
mento que contemple, sobremaneira, a questão
das minorias no Brasil.

Um agradecimento muito especial ao Consti
tuinte Nelson Seixas, Membro da Subcomissão,
que desenvolveu todos os esforços, no sentido
de colocar, nesta manhã de primeira audição, a
representatividade maior do segmento que se de
dica a questão dos deficientes mentais. E, ainda
mais eu diria, como temos dito sempre, que é

a hora e o momento de lutarmos para que se
tenha o homem como fração de homem, mas
que se devolva a dignidade completa ao homem,
para que esse homem-cidadão consiga desen
volver todas as suas potencialidades.

E, agora, a minha homenagem ao trabalho de
um homem que apredemos a admirar, pela sua
luta, pela sua dedicação à causa, pelo seu teste
munho, aqui na Subcomissão e no Plenário da
Assembléia Nacional Constituinte, eu passo a Pre
sidência dos trabalhos, para fazer as suas coloca
ções e também encerrar os nossos trabalhos, nes
ta primeira reunião de audição, ao Deputado Fe
deral Constituinte Nelson Seixas.

o SR PRESI~ENTE(Nelson Seixas) - Sr. Pre
sidente, Deputado Constituinte Ivo Lech, Sr. Rela
tor da Comissão da Ordem Social, Senador Almir
Gabriel, colegas Constituintes, Relator Alceni
Guerra, José Carlos Sabóia, Osmar Uma, Hélio
Costa, Sr. Salatiel Carvalho, minhas Sras. e meus
Srs.:

Quero agradecer essa honra que me concede
o Presidente da Mesa, ao transferir o comando
final à minha pessoa. Enquanto estava falando,
estava relembrando, como pai, meus filhos, que
já estão avançando na idade, ainda hoje alvo de
tratamento até constrangedor pela sociedade, e
relembrando o quanto eu lutei para um mundo
melhor, para as pessoas deficientes e se tive al
gum mérito nisso. Porque, em sendo pai de dois
retardados, evidentemente, que vem à mente, em
primeiro lugar, estar defendendo os seus filhos.
Acho que o pai deve defender os filhos ferrenha
mente, deve dar tudo, como o Justino disse, tudo
para que ele fosse normal. Mas, ao mesmo tempo,
nós pregamos muito a aceitação, porque, da acei
tação, de um ponto de firmeza, no contexto social
deste indivíduo deficiente, é que nós podemos
partir para uma situação mais concreta. Enquanto
ficarmos nos iludindo com o diagnóstico, com
esperanças milagrosas de cura, nós estaremos
dando margem ao empirismo, estaremos dando
margem a milagreiros, a falsos profetas. E quan
tos pais de pessoas deficientes são vítimas desses
milagareiros? Então, eu saí a campo, saí à luta,
até o ponto de desistir da minha vida de médico,
para dedicar-me à política. Tentei, não uma, mas
três vezes, chegar a esta Casa. E, agora, mercê
do apoio, da compreensão da minha cidade, e
dos meus amigos da APAE, aqui chego, num
momento muito importante. Muito me comove
essa consideração que dá o Presidente Ivo Lech
à minha pessoa, não afeita-a tribuna, pois não
sou orador, apenas trago mais do que o coração
disse. Fiquei triste, e fico mais triste ainda, porque
não está presente a Gláucla, porque eu queria
dizer a ela, de pai para, que fico triste por ela
ainda estar encontrando incompreensão, incom
preensão com a designação de mongolóides, pre
ferindo talvez o termo Síndrome de Down, ou
ergunto: o que é que modifica, no indivíduo, isso?
Comunicar o diagnóstico, para nós médicos, não
é nenhum prazer, é duro, é difícil. E duro dizer
e é duro também receber. Sabemos bem. Encon
trar essa dificuldade, em termos de saúde em
geral, como se fosse um indivíduo de segunda
classe que não pode nem ser vacinado, como
se não merecesse a prevenção de doenças: 
"Pois é, se apanhar um sarampo é até bom que

morra". Talvez, isso tenha passado pela cabeça
daquela pessoa que ia vacinar. Não ter ainda o
atendimento precoce, hoje, tão insistido. Aqui, a
Professora Rachid trouxe uma notícia que me dei
xou satisfeito, que, em Brasília, vão entrar com
esse tratamento precoce, o diagnóstico do trata
mento precoce. Mas, eu gostaria de dizer à Gláu
cia; 05 profissionais ainda são malformados em
relação à pessoa deficiente. Eu, como médico,
nunca tinha ouvido falar de retardados. Eu pen
sava que ia haver um salto, nos meus filhos e
que eles iam ficar normais. Nunca tinha ouvído
falar na reabilitação; não sabia do Braille, não sa
bia da linguagem labial. Então, as nossas escolas,
ainda hoje, formam maios profissionais, ainda
dão ao médico da pessoa deficiente uma imagem
muito fatalista. De modo que a Gláucia precisa
saber que nós já avançamos bastante e temos
muito a vançar ainda. Foi uma reunião, para mim,
muito agradável, ao ver depoimentos diversos,
como o do companheiro Presidente da Federação
Nacional das APAEs,Elpídío Neres, e o da Procu
rador - Geral Otávio Blater Pinho, o do Presidente
da federação Nacional da Sociedade PestaIozzi,
Cleonice Floriano Sinderg; e mais, o da Maria
de Lourdes, Chain, o do Aldo, e do Persi, o do
Vanildo, o do Pedro, o do Antônio José, e de
D. A1da, e da Consuelo, o da Daise, e, sobretudo,
ao ver, aqui, duas pessoas portadoras de deficiên
cia. Vejam, com o uso e com costeme, a gente
acaba incorrendo no erro que queremos evitar.
E um mundo novo, uma perspectiva nova. Até
ontem, nós mesmos, das entidades de pessoas
retardadas, às como meros objetos do nosso
atendimento. Nós não perguntávamos para colo
carn-lasuma aluno de uma APAE,de uma Peste
lozzi, de uma outra entidade, se eles estavam satis
feitos com a vida,o que é que eles queriam. Então,
é uma vozque aparece; a voz do próprio deficiente
mental. Ele, dizendo o que ele quer, e, inclusive,
vir a participar, hoje que se fala tanto na demo
cracia plena, vir a participar da direção da sua
entidade, o que nós achávamos impossível até
há pouco tempo atrás. Também como o Consti- ~

tuinte AlmirGabriel, eu não gostaria de nada espe
cial para o excepcional, ou nada excepcional para
o excepcional. Eu gostaria que num mundo igual,
nun mundo melhor, não precisasse que nós fizés
semos todas essas lamentações, um mundo, em
que o mercado de trabalho fosse grande, e não
estivéssemos mendigando espaço para a pessoa
deficiente. Nós temos que lutar, não apenas pelos
nossos excepcionais; nós precisamos lutar por
um Brasil, um Brasil igual, de maiores recursos,
maior distribuição de renda, menos miséria, me
nos fome, que é tão geradora de pessoas deficien
tes. Enfim, nós não temos nada isolado no nosso
contexto social; é o contexto social que está ruim
e que precisa ser melhorado. Eu gostaria de con
vidar os presentes para as demais audiências da
Subcomissão dos Negros, População Indígena,
Pessoas Deficientes e Minorias. Hoje, às 17 horas,
nós vamos ter, com a Associação Antialcoólica
e Idosos, e às 19 horas, com os deficientes audi
tivos.

Agradeço a presença de todos.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados

os trabalhos. .

(Encerra-se a reunião às 13 horas e 10 rnínu
tos.)
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ANEXOÀ ATA DA 2'RE(JNIÃO ORDINÁ
RIA. DA S(JBCOMlSSÃO DA ED(JCAÇÃO,
C(JLTilRA E ESPORTES, REAliZADA EM
9DEABRILDE J987,ÀS9:30HORAS. fNTE
GIM DO APANHAMENTO TAOO/GRÁFlCO,
COMP(JBLlCAÇÃO DEVIDAMENTEAUTO
REZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA
SUBCOMISSÃO, CONSTIT(JINTE HERMES
Z!'INETI.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Haven
do número regimental, declaro aberta a reunião.

Em primeiro lugar, comunicar aos Srs, Consti
tuintes que a Ata a ser lida contém apenas um
registro sucinto do desenvolvimento dos traba
lhos. Posteriormente, ou seja, após a tradução
das notas taquigráficas e o competente registro
datílográflco, será publicada a Ata circunstanciada
com o inteiro teor da reunião no Diário da As·
sembl,éia Nacional Constituinte.

Por esta razão, solicitamos aos Srs. Constituin
tes que venham usar da palavra se indetifiquem,
a fim de que a gravação possa reproduzir fielmen
te os debates aqui travados.

Solícito ao Companheiro de Mesa, o nosso Vi
ce-Presidente, possa aqui nos ajudar na leitura
da Ata da reunião anterior.

(É lida a Ata da reunião anterior).

o SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Em
discussão a Ata.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Sólon
Borges..

O SR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES 
Não ouvi a designação do Relator na leitura da
Ata, creioque foi uma omissão.

O SR PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Consta
na Ata que, em seguida, designou o Constituinte
João Calmon para Relator da matéria, o qual,
na oportunidade, usou da palavra.

O SR. CONSTITUINTE SOLON BORGES 
Desculpe-me. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Conti
nua em discussão.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Octá
vio Elísio.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Parece-meque é importante para fazermos Histó
ria. Acho que essas Atas de Comissão e Suboc
missão farão parte da documentação que formará
a Históriada Constituinte.

Não constou aí que a liderança do PMDBcomu
nicou 21 Subcomissão que um acordo de lideran
ças tinha definido a Presidência e as Vice-Presi
dências e, conceomitantemente, a escolha do Re
lator. Isto é importante, porque define o processo
pelo qual, dentro da Assembléia Nacional Consti
tuinte, foram decididos os cargos nas Comissões
e Subcomissões.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Diante
das manifestações do Plenário, solicitamos, então,
ao Secretário que inclua o que foi solicitado em
bora volte a registrar que, conforme havia esclare
cido, a intenção desta é apenas uma Ata-síntese;
a Ata completa, de todos os trabalhos, como já
esclareci, será publicada, oportunamente, no Diá
rio da Assembléia Nacional Constituinte. A
Presidência acata a sugestão e pede que se proce
da a es ta ressalva.

O SR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES 
Sr. Presidente, pergunto se não seria o caso de
constar da Ata que o recinto estava lotado com
educadores do Brasil inteiro interessados na insta
lação da Subcomissão, etc?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - A Pre
sidência consulta o Plenário da oportunidade de
agregar mais este registro.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES- Sr. Presidente, não entendi bem qual
a solicitação do Constituinte Solon Borges. É a
respeito de que se conste na Ata a presença dos
educadores?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Por
gentileza, o Constiuitnte Solon Borges poderia re
petir?

O SR. CONSTITUINTESOLON BORGES - Co
loquei, para reflexão, para deliberação, a sugestão
que constasse da Ata que o recinto, em que a
Subcomissão estava sendo instalada éncontra
va-se literalmente lotada com educadores de to
dos os pontos do País, que vieram aqui acompa
nhar o ato.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES- Sr. Presidente, neste caso, acho que
seria conveniente que a anotação fosse completa:
Educadores que representam o COMESPEQ e
que pertenciam predominantemente a escolas
privadas e convencionais.

O SR.PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Isto tam
bém corresponde à verdade. então, proceder-se-á
o registro solicitado.

Está em votação a Ata com os dois adendos
solicitados.

Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada. (pausa.)
A Ordem do Dia dos trabalhos de hoje é para

elaborarmos o roteiro do trabalho desta Subco
missão.

Devo esclarecer os Srs. Constituintes que estão
chegando neste momento, que esta Presidência,
atendendo a solicitação dos Srs. Constituintes,
está buscando esclarecimento sobre a interpre
tação do dia efetivo em que se inicia a contagem
do prazo de 45 dias previstos para a elaboração
deste trabalho.

Esclareceu o Constituinte Florestan Fernandes
que ontem em Plenário, o Constituinte José Tho
maz Nonô sugeriu e a Presidência acatou, condi
cionada ainda a uma decisão última, no sentido
de que o prazo se iniciasse a partir da instalação
da Comissão de Sistematização. De modo que
tudo indica que este prazo de 45 dias ainda está
por iniciar-se. Em todo o caso, devo dizer aos
Srs. Constituintes que, no momento oportuno,
estaremos esclarecendo sobre este ponto e penso
que isso se deva conseguir ainda no dia de hoje.

O SR. CONSTITUINTE CHICO HUMBERTO 
Aliás, a matéria consta nos jornais também.

O SR. PRESIDENTE (Hermam Zaneti) - Per
feito.

Por outro lado, também estávamos cogitando
sobre os dias de trabalho. Há pela frente o que
nós conhecemos como Semana Santa, agregan
do-se a isso, antes, passando o feriado do dia
21 de abril para a segunda feira. Então, em princí
pio, nós iniciaremos nossos trabalhos hoje, con-

forme os termos regimentais, poderemos traba
lhar inclusive sábados e domingos. A única proibi
ção regimental é que esta Subcomissão funcione
no período coincidente com as sessões plenárias
da Assembléia Nacional Constituinte. Por isso,
pensamos que, ao se iniciarem os trabalhos, ago
ra, suspenderíamos, pendente ainda de confir
mação sobre o funcionamento geral da Casa,
mas, em princípio, suspenderíamos os trabalhos
de quinta-feira ate segunda-feira. Nos demais
dias, combinaremos sempre os horários de traba
lhos de tal forma que possamos, dentro do prazo
regimental, atender à elaboração dos trabalhos
que nos compete.

O SR. CONSTITUINTE BEZERRA DE MELO
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Bezerra de
Melo.

O SR. CONSTITUINTE BEZERRA DE MELO
- Há também um feriado, se não me engano,
no dia 21, que é aniversário de Brasília e pare
ce-me que será feriado local.

Indagaria à Mesa se nós obedeceríamos, tam
bém, esse feriado local de Brasília?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zanetti) - Agra
deço a V.Ex' o esclarecimento e insisto na neces
sidade de que o Secretário desta Subcomissão
busque os esclarecimentos sobre o funcionamen
to geral da Casa, para que, diante disso, possamos
decidir.

Concedo a palavra à nobre Constituinte Márcia
Kubitschek.

A SRA. CONSTITUINTE MÁRCIA KUBITS
CHEK- Gostaria de fazer duas peguntas. Primei
ra: como disse o nobre Constituinte, em Brasília,
21 de abril, é feriado, pois é o dia evidentemente
do aniversário da Cidade. Mas na Câmara haverá
uma sesssão solene em memória do DI'. Tan
credo Neves. De modo que tenho a impressão
que o Congresso irá funcionar. Não sei se a Cons
tituinte tembém funcionaria, mas o Congresso
irá funcionar.

A segunda pergunta é em relação à sessão
de hoje, de manhã, Sr. Presidente; como V. Ex',
sabe, temos de votar para Relator da Comissão
de Sistematização, às 9 horas. De modo que eu
queria saber como será. Vamos parar os nossos
trabalhos aqui, para que os Membros do PMDB
possam comparecer à Comissão de Sistemati
zação ou não?

O SR. PRESIDENTE (Hermez Zaneti) - Está
vamos aguardando o quorum regimental, para •
instalarmos os trabalhos, o que ocorreu há pouco.
Devolvo a questão ao Plenário, porque não gosta
ria de tomar uma decisão isolada, até porque per
tenço ao partido que está com esse problema.

Como os nobres Constituintes sabem, não insta
lamos os trabalhos normais da Comissão porque
havia a previsão de que teríamos no PMDB a
eleição de Relator e reunir-se-ia ontem a Comis
são de Sistematização para a eleição, formaliza
ção e instalação. Isto não ocorreu ontem e foi
transferido para hoje. Se entendi bem, há uma
proposta da nobre Constituinte Márcia Kubits
chek, no sentido de que suspendêssemos os tra
balhos até às 11 horas, para retomá-los depois.
É isto?
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A SRA CONSTITUINTE MÁRCIA KUBITS
CHEK - Acho que deveríamos. Pelo menos os
Membros do PMDBtêm obrigação de votar. En
tão, acho que deveríamos suspender os trabalhos
por algum tempo, a fim de que possamos cumprir
com essa nossa obrigação, que é uma coisa muito
importante para o Parndo.

O SR. CONSTITUINTE BEZERRA DE MELO
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Bezerra de
Melo.

O SR. CONSTITUINTE BEZERRA DE MELO
- Estive agora na Comissão no auditório Nereu
Ramos, e o Sr. Líder Mário Covas, propôs - e
foiaceito - o prazo de duas horas para a votação.
Ainda estava começando o primeiro discurso, que
era do Senhor Fernando Hennque Cardoso, dois
outros oradores iriam falar. Acredito que até o
melo-dia, nós poderiamos trabalhar sem nenhum
problema. porque a votação se estenderia por
duas horas

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Pare
ce, então. que baseados nesta informação, pode
mos retomar os nossos trabalhos

Desejo. neste instante. apresentar a prirnerra
preocupação desta Presidência.

Nos termos do art. ]4. nos podemos fazer cinco
a oito sessões para audiências a entidades e per
sonalidades Penso que é muito Importante que
esta Subcomissão possa. também, dar esta opor
tunidade mais ampliada possível. De modo que
pensando sobre esta base de 5 a 8 reurnóes a
Presidência teria a iniciativade sugerir que adotas
semos o número máximo o. ou seja. 8 para a
audiência pública. E que, em conjunto. aqui fixas
semos, agora, as datas e a lista dessas entidades.
para que, em tempo, elas pudessem preparar-se
a fim de trazer aqui a sua contribuição.

É uma preocupação que eu gostaria de deixar
registrada o SenadorJoão Calmon, nosso Relator,
também gostaria de usar da palavra sobre essa
questão que envolve a Ordem do Dia de hoje
que é a elaboração do nosso roteiro de trabalho.

Eu neste momento passo, então, a Presidência
ao nosso Vice-Presidente que conduzirá por al
guns minutos os trabalhos, porque tenho de me
sustentar, em virtude de uma audlência com o
Presidente da República, marcada ontem, ao final
da tarde, com a Bancada do Rio Grande do Sul.
Gostaria de pedir a compreensão dos meus cole
gas e retornarei assim que terminar a audiência.

O SR. PRESIDENTE (pedro Canedo) -Assu
mindo a Presidência, passo a palavra ao Relator
João Calmon, que deseja fazer uso da mesma

O SR. RELATOR (João Calmon) - Apropósito
da ponderação da nossa nobre colega Consti
tuinte Márcia Kubitschek, eu gostaria de fazer um
apelo a todos os Membros da Comissão, para
que nós comparecêssemos maciçamente aqui na
próxima segunda-feira.

Vamos respeitar os dias da Semana Santa, mas
segunda-feira pode haver sessão, porque não po
demos perder um dia precioso, já que o prazo
destinado aos nossos trabalhos é muito reduzido,
apenas 45 dias. Então, eu secundo o apelo da
Constituinte Márcia Kubitschek, para solicitar que
seja aprovada a convocação de uma sessão para
a próxima segunda-feira, dia 21. Há uma anteci-

pação do feriado do dia 21 para 20. Então, nós
teríamos sessão aqui na segunda-feira, dia 20 e
também na terça-feira. Se não agirmos dessa ma
neira, não teremos um grau mínimo de eficiência
no nosso trabalho.

Faço esse apelo e gostaria que o Presidente
submetesse dopois à apreciação do Plenário, para
ver se chegaremos a um acordo sobre esse ponto
que me parece importante.

Em relação ao art 14,já comentado pelo nobre
Presidente Hermes Zaneti, as Subcomissões des
tinarão de 5 a 8 reuniões para audiência de entida
des representativas de segmentos da sociedade.
Ele deixou aqui, eu ainda não vi, mas vou ler
agora, uma relação de sugestões de S. Ex". Obvia
mente, outros companheiros poderão tambem
apresentar as sugestões e o Relator também tena
alguma Indicação a fazer. O Presidente Hermes
Zaneti relacionou 16 entidades. O número máxi
mo permitido pelo nosso Regimento é de oito
Então. teremos de cortar algumas dessas Ao
mesmo tempo. talvez em que sejamos obrigados
a substituir porque alguns têm outras indicações.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES- Permite V.Ex"um aparte>

O SR CONSTITUINTE JOÃO CAU"Or~ 
Com o maior prazer.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES-O tempo não e destinado a 8 entida
des? Não é d uma só pessoa?

O SI" RELATOR poão Calmon) - Sessões.
não entidades.

O SR CONSTITUINTE OCTAVlO ELÍSIO 
Concordo com o meu prezado amigo Professor
Florestan Fernandes. O que o Regimento Interno
diz é que são de 5 a 8 audiências públicas.

Acho que é perfeitamente razoável que defina
mos. Primeiro. sou favorável a que sejam 8. o
máximo, e não 5, o mínimo.

Em segundo lugar, que essas 8 sejam divididas
entre a educação. a cultura e o esporte

Terceiro, que nós venhamos a dividiressas au
diências, por exemplo, no que se refere à área
da Educação, estabelecendo não apenas uma en
ndade para um dia especifico, mas compatibilizar
a audiência com essas entidades em dias especi
fícos, Em tal dia é a audiência pública. Então,
estão convidadas entidades tais, tais e tais. Está
certo?

Então, a minha observação é esta. Primeiro,
que a Comissão já assuma o compromisso com
as 8 audíências públicas; em segundo lugar, que
essas audiências públicas sejam programadas pa
ra as três áreas de educação, cultura e esporte
e. em terceiro. que as entidades sejam chamadas,
de acordo com a sua especialidade, para virem
em bloco nos dias de audiências públicas mar
cadas.

O SR RELATOR (João Calmon) - Concordo
inteiramente com esse ponto de vista defendido
pelo nobre Deputado Octávio Elísio, mas gostaria
de ler primeiro os nomes dessas entidades rela
cionadas pelo nobre Presidente Hermes Zaneti
e depois pedir sugestões aos companheiros sobre
outras entidades da área da cultura porque, ao
que parece, não foi incluída nenhuma aqui da
área dos esportes, não foi incluída...

O SR. CONSTITUINTE CLÁUDIO ÁVILA - So
licitana do nobre Relator, que vai fazer a leitura

dessas entidades, um esclarecimento: Esta rela
ção é fruto de uma prévia inscrição, desejo das
entidades de terem contato com a Subcorrussáo
ou foi fruto de uma relação feita pelo Presidente?

O SR. RELATOR (João Calmon) - É uma su
gestão do Presidente, que é um homem de larga
vivêncianessa área, e certamente, já recebeu pedi
dos, embora de caráter informal, dessas entidades
que gostariam de dar a sua valiosa contnbuíção
para o debate dos temas de Educação, Cultura
e Esporte. Mas, talvez facilitasse pnmeiro a leitura
das sugestões do Presidente.

O SR CONSTITUINTE CLAUDIO ÁVILA - Eu
só gostaria de aproveitar, para dizer se o Relator
me permitisse, uma vez que está estabelecido o
prazo de 8 sessões para que sejam feitas audiên
cias públicas, que essa divulgação às entidades
na area de Cultura, Esporte e Educação, no meu
entender, devena reabnr a possibilidade para que
aqueles que tenham alguma contríbuição a dar
ou que desejem virà Corrussáo, possam também.
fazer uma inscrição, fazer um contato com a Co
missão. no sentido de não serem. de repente.
tolhidos de aqui também poderem se manifestar.

o SR. PRESIDENTE (Pedro Canedo) - Acho
esta proposta boa e me parece. Inclusive. que
esta Subcomissão deveria não apenas fazero con
vite. daqui para a frente. para fora. para as entida
des. mas permitir que aquelas entidades, compro
metidas com a Educação. Cultura e Esporte. ve
nham ate aqui e. ainda que não tenham a oportu
nidade de falar. pelo tempo exiguo. elas possam
dar, oflcralmente, a sua sugestão. entregar a sua
proposta.

Acho que a sugestão que trago. e me parece
que vem de acordo com a sugestão do colega,
é que esta Subcomissão comunique. através da
imprensa. a toda a sociedade civil, os dias de
audiências públicas e toda a SOCIedade brasileira
está convocada a dar a sua contnbuição, através
das entidades representativas dentro das reuniões
de audiência pública

O SR. CONSTITUINTE (OCTÁVIO ELÍSIO)
Eu quero apenas, com licença do Relator, dizer
que essas entidades não foram escolhidas, mas
foram, todas as entidades. a maioria ligada à Edu
cação, praticamente todas, foram trazidas pelo
Sr. Presidente, que sugeriu ao Plenário, inclusive,
a indicação de outras entidades para que possam
ser somadas a essas para que a Subcomissão
possa encaminhar expediente, informando da
realização das sessões e das respectivas datas,
além, evidentemente, de fazer publicar pela im
prensa as datas das sessões, abrindo para todas
as áreas.

Evidentemente, hoje mesmo nós podemos ter
outras entidades que podem ser informadas, no
passar da Mesa pelo Plenário, para que possam
ser somadas a essas que foram trazidas pelo Presi
dente. Eu gostaria, inclusive, que o Relator faça
a leitura delas.

O SR. CONSTITUINTE SOLON BORGES 
Sr. Presidente, para discutor, antes da leitura, por
que a leitura não altera nada os critérios de condu
ção da matéria, eu entendo que a relação apresen
tada pelo nosso Companheiro Hermes Zanetti,
Presidente da Comissão, deve ser encarada como
uma sugestão pessoal, à qual se podem juntar
outras sugestões, também pessoais, dos 21 inte-
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grantes da Subcomissão, todos eles com larga
vivência nessa área. Aqui não tem ninguém sem
vivênciana área, senão nem chegariam aqui. Mas,
a relação pode ser considerada uma sugestão
e não mais do que isso, porque, em primeiro
lugar, nós não sabemos se essas entidades que
rem viraqui e querem ser ouvidas.

O SR RELATOR (João Calmon) - Essas eu
posso assegurar que querem.

O SR.CONSmUINTE SOLON BORGESDOS
REIS - Em segundo lugar, foi dito aqui pelo
Constituinte Octávio Elísio, com muita proprie
dade, que deve ser aberta a oportunidade, publica
mente, 11 Comissão para que todos saibam que
a Comissão receberá aqui, dentro dos limites do
tempo, todas aquelas que queiram trazer alguma
contribuição.

Parto do princípio de que primeiro os critérios.
A relação poderá até ser enriquecida, até hoje
mesmo, por sugestões, mas sempre partindo do
pressuposto de que quem está sugerindo já co
nhece o pensamento da instituição, senão não
relacionaria.

Agora, nós não podemos nunca basear os nos
sos trabalhos numa sugestão de um dos mem
bros, ainda que esse membro seja o Presidente
da Comissão.

O SR. CONSmUINTE CHICO HUMBERTO
Eu gosúlria, se bem entendi a proposta do Com
panheiro Solon Borges, de que aprovássemos pri
meiro a forma. Nós vamos permitir que haja a
participação de entidades ligada à Cultura, ao Es
porte e àl Educação.

O SR. RELATOR (João Calmon) - É impe
rativa esta parte.

O SR. CONSmUINTE CHICO HUMBERTO
Pois bem, então temos que partir primeiro da
aprovação disto. Depois, sim, nós poderíamos
partir para os nomes ou para a condução dos
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Canedo) - Mas,
essa primeira fase proposta...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MOURA - Eu
acho o :seguinte: nós temos 8 audiências, nós
deveríamos definir, dessas 8 audiências, quais se
riam as audiências da Educação, do Esporte e
da Cultura, para naquele dia nós trazermos só
segmentos dessas entidades. Então, é importante
nós definirmos também quantas audiências teria
cada segmento da nossa Comissão.

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ QUEIROZ-Tal
vez se definisse, usando o critério, a Educação
teria no mínimo 4, Cultura 2 e Esporte 2. Isso
teoricamente. Naturalmente, preferiaver se a Edu
cação vai precisar de mais uma ou menos uma.
Creio que de mais uma. A Educação por ser uma
área menor, 4, 2 para Cultura e 2 para Esporte.

O SR.PRESIDENTE(Pedro Canedo) -APresi
dência tem aqui algumas propostas. É para o
ordenameto dos trabalhos. Eu gostaria de, inicial
mente, colocar em discussão, para posterior vota
ção, a proposta do Relator,ConstituinteJoão Cal
mon, no sentido de que nós estabeleçamos a
vinda nossa, aqui, no dia 20, numa segunda-feira,
pela manhã.

Eu acredito, inclusive,que nós possamos fazer
essa sessão se facilitarno período vespertino, pe
dindo para que não marquem nenhuma sessão

extraordinária, porque, a princípio, está previsto
que não haverá sessão extraordinária.

Concedo a palavra à Constituinte MárciaKubits
chek.

A SRA. CONSTITUINTE MÁRCIA KUBITS
CHEK- Segunda-feira, tem sessão na Câmara
e no Senado.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Canedo) - Mas,
nesse dia não haverá por ser feriado. O feriado
do dia 21 de abril foi antecipado para o dia 20.
Só se marcarem uma sessão extraordinária para
a Constituinte, no dia 20.

A SRA. CONSTITUINTE MÁRCIA KUBITIS
CHEK - Para a Constituinte, mas e a Câmara,
não vai funcionar?

O SR. PRESIDENTE (Pedro Canedo) - Na
segunda-feira a Câmara também não funcionará
em função do feriado do dia 21 de abril, que
é antecipado para o dia 20.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Quer dizer
que a incompatibilidade é só com os trabalhos
da Constituinte, não há incompatibilidade entre
o funcionamento das Subcomisões e da Câmara
ou do Senado. A incompatibilidade regimental
é só com os trabalhos da Constituinte.

Eu gostaria, Sr. Presidente, de ler essa relação
só para análise dos companheiros.

Deve haver, talvez,um engano do nosso Presi
dente, eu não conheço nenhuma entidade cha
mada ANDE,eu conheço Andes, eu gostaria que
a identificasse, por gentileza.

O SR. PRESIDENTE(Pedro Canedo) - É As
sociação dos Dirigentes do Ensino.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Seria bom,
depois, dar por extenso, só porque algumas não
são tão conhecidas assim.

Associação Nacional das Docentes do Ensino
Superior. ANDES. Agora, ANPAE, confesso que
não sei.

O SR.PRESIDENTE(Pedro Canedo) - É a Asso
ciação Nacional dos Profissionais de Administra
ção do Ensino.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Depois,
valeriaa penaeu iranotando. AMPED - Profissio
nais em Educação, CPB - Confederação dos
Professores do Brasil. CEBS; CGT, CUT. FAZU
BRA- entidade dos Servidores das Universida
des. SBPC, todo mundo conhece. SEAF. Ainda
não cheguei ao final, talvez tenha colocado.

UBES, eu conheço bem, União Brasileira de
estudantes Secundaristas. UNE, todo mundo co
nhece. Conselho de Reitores de Universidades
Brastleira,CRUB. além disso, o nosso Presidente
relaciona, Presidente de Federações e Associa
ções dos Sindicatos de Professores de Escolas
Particulares. Essas entidades estiveram represen
tadas aqui, até no dia da eleição e já falaram
com o Presidente que gostariam de ter a oportu
nidade de prestar uma colaboração e compare
cerem à nossa reunião.

O Relator ousaria, além de pedir a indicação
dos nobres Constituintes,sugerir uma outra provi
dência. Como nós temos um número limitado
de 5 a 8 e já adotamos o m~permitido,

8, mas poderíamos pedir a um número até muito
maior de entidades que, eventualmente não pos
sam comparecer, contribuições por escrito para

o nosso trabalho, com um detalhe que eu já vi
no trabalho de uma dessas entidades: Essas enti
dades propõem textos de emenda, que poderiam
ser analisadas pelos Constituintes que acolheriam
ou não. Ou o texto, tal como foi sugerido, como
vai ser sugerido, ou o texto modificado Isso daria
uma impressão muito boa e verdadeira de que
nós queremos ouvir todos os seguimentos do
universo da Educação, da Cultura e do Esporte,
sem limitar este número a 8, que me parece um
número realmente muito reduzido.

O SR. CONSmUINTE OTÁVIO ELÍSIO - Sr.
Presidente, no caso das audiências públicas, deve
mos ter o compromisso de que essas sessões,
apesar de 8, elas possam ter uma duração maior.
Na medida em que a gente tenha mais entidades
a serem ouvidas, que uma sessão não seja encer
rada, mas, que ela possa ser apenas suspensa
e continuarmos a ouvir as entidades em horário
ou no mesmo dia ou no dia seguinte. De modo
que, o que eu acho fundamental, é que a gente
procure ter a maior flexibilidade possível em ter
mos de ouviras entidades da sociedade civil, com
prometidas com a Educação, a Culturae o Espor
te. E não tenhamos a preocupação de saber se
as três ou quatro horas de uma reunião da Subco
missão seriam suficientes ou não. Porque nós
poderíamos multiplicar estas horas, fazendo com
que a reunião não se interrompesse na medida
do término do seu período regimental.

Portanto, a minha proposta é que fixemos o
número de audiências, digo de dias de audiências
públicas para a Educação, a Cultura e os Esportes.
Venhamos a definir quando elas serão feitas, co
muniquemos a sociedade civil esses dias e que
sejamos abertos a receber todas as entidades que
desejarem manifestar as suas posições aqui na
Subcomissão.

A SRA. CONSTITUINTE MÁRCIA KUBITS
CHEK- Concordo.

O SR. CONSmUINTE SÓLON BORGES DO
REIS - Só para concordar. Apenas para con
cordar.

O SR.RELATOR (João Calmon) - Parece que
a Constituinte Márcia Kubitschek gostaria de tra
zer algumas indicações de entidades ligadas à
área da Cultura.

A SRA. CONSTITUINTE MÁRCIA KUBITS
CHEK- O Constituinte Octávio Elísio tem toda
a razão. Acho que nós deveríamos permitir que
viessem a nós, sugestões, porque, por exemplo,
as entidades educacionais são muito mais organi
zadas do que as entidades culturais. De modo
que nós temos uma lista aí de entidades educa
cionais, que eu acredito sejam bem representa
tivas, mas as entidades culturais precisam saber
que existe, que vai existir esta Subcomissão e
que elas podem apresentar sugestões para que
elas possam vir a nós, porque elas não são tão
bem organizadas como as entidades educacio
nais. E eu acredito que as entidades esportivas
também estão na mesma situação.

O SR.CONSTITUINTE SÓLON BORGESDOS
REIS- Sr. Presidente, entendo que algumas das
instituições aí mencionadas não são especifica
mente preocupadas com a Educação e podem
também depor, testemunhando a sua experiência
e trazendo as suas reivindicações e propostas,
na área da Cultura e na área do Esporte. Por
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exemplo, a CGT e a COT, tanto podem trazer
o assunto da Educação como o assunto da Cultuo
ra e o assunto do Esporte, mas sempre faltarão
algumas entidades que terão apenas a preocu
pação, uma responsabilidade naquela área da
Cultura e do Esporte. Neste caso é preciso que
a Comissão envie um esforço para que também
ouça as entidades específicas. E eu pergunto, a
titulo de esclarecimento, por que não sei, se as
audiências às entidades representativas de sego
mentos da sociedade brasileira, isso aí não inclui
nenhum órgão estatal ou paraestatal, não é?

O SR. RELATOR (João Calmon) - Perdão.
Eu quero me penitenciar de uma omissão. O Pre
sidente Hermes Zaneti sugeriu também autorí
dades a serem convidadas para participarem dos
trabalhos: Ministro da Educação, personalidades
em geral, o Sr. Edson Arantes do Nascimento,
Pelé, colocando apenas, não só defendendo, mas
colocando apenas para reflexão e decisão dos
colegas.

O SR.CONSTITUINTE SÓLON BORGESDOS
REIS - Eu gostaria apenas para deixar mais à
vontade os companheiros de que esta Subco
missão será responsável também pela legislação
de Turismo e de Lazer que não constam, apesar
do nome dela nesta Subcomissão, mas Turismo
é cultura, o lazer também faz parte dessa cultura.
Nós teremos ainda que legislar, teremos ainda
que apreciar, discutir o problema do jogo, que
está vinculado ao Esporte. Mas, nós teremos, de
qualquer forma, de discutir. E isso eu gostaria
de deixar bem claro, nesta primeira reunião, que
coincidentemente, hoje no dia 9 (nove) de março,
apesar de nós estarmos tratando mais basíca
mente do sistema da Educação, que no Brasil,
os professores, hoje, fazem um alerta nacional
por reivindicações também salariais, coinciden
temente com a instalação desta nossa Subco
missão, e ficariaaqui aos companheiros para que
refletissem, porque no meu Estado, MinasGerais,
um professor do ensino público começa ganhan
do mil e duzentos cruzados por mês.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ QUEIROZ - Sr.
Presidente, independentemente das pessoas que
estão citadas para área da Educação, eu gostaria
que ficasse constando também nessa relação, o
Presidente do CNB, que é o órgão normativo do
esporte no Pais e eu tenho a impressão que tem
muito trabalho a fazer também nesta área, já que
não há nenhuma legislação específica, a não ser
a oriunda do CNB. E também um jurista muito
competente que faz parte desta área, que é o
Dr, ValedPerry.

O SR.PRESIDENTE(Pedro Canedo) - Há ou
tras sugestões para serem incluídas na nossa rela
ção?

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES -Sr. Presidente, eu pediria licença para
sugerir que na área da Cultura, seria interessante
ouvirmos o MinistroCelso Furtado.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Canedo) - É obri
gatório.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - Ele não só é Ministro da Cultura,
mas estão tentando realizar algo diferente agora.
Desta vez, nós estamos indo mais ao fundo das
coisas. Neste caso, eu acho, apesar de ter ficado
muito triste dele ter se revelado tão aberto com

o incentivo em busca do poder, apesar disso eu
acho que uma homenagem devida e nós podere
mos aproveitar muito, porque ele mudou a estru
tura do Ministério, reuniu uma equipe capaz de
nos dar uma assessoria qualificada e acho que
seria até de grande utilidadepara nós poder contar
com esta experiência.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - Sr. Presidente, eu acredito que,
dentro do quadro da cultura, teria que ser convo
cado o Presidente ou o Secretário Executivo da
FUNARTE, que tem um trabalho direto com a
cultura no Brasil inteiro e que pode dar, indepen
dentemente do Ministro, informações mais con
cretas, objetivas,sobre o desempenho da FUNAR·
TE e sobre o seu projeto de trabalho para o futuro.

O SR.CONSTITUINTE SÓLON BORGESDOS
REIS - Sr. Presidente, seria conveniente distin
guir entre os que vão ser convocados, no caso
do serviço público, ou vão ser convidados, ou
aquelas instituições que se dispõem a vir.Eu acho
conveiente refletir sobre isso porque, se nós va
mos convocar um órgão do Ministérioda Educa
ção, nós convocaremos também outros órgãos
deste Ministério ou determinados órgãos, alguns
sim, outros não, e que critérios nós adotaremos
para esse fim, distinguindo bem a convocação
que a Constituinte tem o direito de fazer e o con
vite,no caso uma instituição particular, ou a aber
tura de inscrições para fazer o calendário de au
diências. Isto deve ser bem definido.

O SR. PRESIDENTE(Pedro Canedo) - Antes
de passar a palavra à Constituinte Márcia Kubíts
chek, eu quero registrar, com grande satisfação
a presença, aqui, do nobre Constituinte Artur da
Távola, que é o Relator da nossa Comissão, da
Comissão Temática.

A SR' CONSTITUINTE MÁRCIA KUBITSCHEK
- Sr. Presidente, gostaria de fazer uma proposta.
Não seria possível, em termos de agilizaros nos
sos trabalhos, que cada um de nós fizesse uma
relação das suas propostas e das suas entidades
e se trouxéssemos aqui, na próxima reunião, con
frontássemos uma listacom a outra para elaborar,
então, uma lista em comum? Eu acho que isso
agilizaria o nosso trabalho, ao invés da gente ficar
aqui dando sugestões, nós todos iríamos refletir,
lembrar, vamos assim dizer, das entidades que
nós gostaríamos de ouvir e tomar os conselhos,
e traríamos estas listas aqui, que seriam entregues
à Mesa, e que seriam comparadas e depois apro
vadas pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Canedo) - Quero,
neste momento, colocar em votação - parece
que já há uma unanimidade com relação a isso
- a proposta do nobre Constituinte Octávio Elí
sio, para que nós esgotemos as oito reuniões.
Por força do Regimento Interno, eu tenho que
colocar em votação. O art. 14 dizque: "AsSubco
missões destinarão de 5 a 8 reuniões para audiên
cias de entidades representativas."

O Constituinte Octávio Elísio fez uma proposta
para que nós utilizemos as 8 reuniões.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Sr. Presidente, eu gostaria de complementar a
minha proposta, oferecendo a seguinte sugestão.
Que esta Subcomissão marque, já hoje, e divul
gue os dias previstos para as audiências públicas.
Reafirmemos que teremos oito dias no mínimo

de reuniões que, não necessariamente, poderiam
se restringir às quatro horas regimentais e não
poderiam ser prorrogadas. Em segundo lugar,
que fixemos que um dia seria para o Esporte,
dois dias para a Cultura e quatro dias para a Edu
cação. E que deixemos uma dessas audiências
em aberto para que, na medida da necessidade
dos trabalhos da Subcomissão, venhamos a fazer
novas convocações para esclarecimentos ou para
algumas entidades que poderão, eventualmente,
dar a sua contribuição. Então, a minha proposta
é para que não fechemos às oito. Que estabele
çamos uma agenda, um calendário que cubra
sete audiências, e que tenhamos prevista uma
oitava, cuja agenda estaria em aberto.

O SR.PRESIDENTE(Pedro Canedo) - Há ne
cessidade, por força do Regimento, que nós esta
beleçamos as oito reuniões.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Não.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Canedo) - De
cinco a oito.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Eu proponho que a Subcomissão estabeleça op
ção para oito, fixando sete agora e deixando a
oitava para que, numa época oportuna, a Subco
missão decida quando e como realizá-la.

O SR. PRESIDENTE(Pedro Canedo) - O no
bre Constituinteacredita que haveria possibilidade
de nós não realizarmos esta oitava sessão?

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO
Não. Acho que ela certamente acontecerá. E eu
imagino o seguinte: é possível que, depois de
ouvida a Cultura por duas reuniões, a gente che
gue à conclusão de que, na área da cultura, não
foi suficiente. Então, vamos usar a terceira para
a Cultura, está certo? Ou utilizemos a metade
para a Cultura e metade para o Esporte que não
foi totalmente ouvido naquele dia único existente.
Aminha proposta é que nós tenhamos uma certa
flexibilidade mas, por outro lado, não tenhamos
essa flexibilidade nossa em detrimento do conhe
cimento da sociedade civil com relação ao espaço
de participação que elas vão ter aqui.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Canedo) - Esta
oitava sessão seria então após a sétima. Então,
vou colocar em votação a proposta do Consti
tuinte Elísio. Acredito que todos tenham enten
dido, ou seja, que nós optemos por 8 reuniões,
sendo 4 destinadas à Educação, 2 à Cultura, uma
ao desporto e uma oitava em aberto para que
seja tratado algum dos três temas que porventura
tenha ficado sem ser concluído nestas sete reu
niões.

Em votação esta proposta.

O SR. CONSTITUINTE CHICO HUMBERTO
Eu concordo com a proposta do Companheiro
Elísio,só que gostaria de já deixar inserido, nesta
proposta, aonde nós discutiríamos o Turismo e
o Lazer, e dentro destas reuniões que eu acho
que vai ocupar parte do nosso tempo, quanto
ao Turismo principalmente, que está na nossa
área, obrigatoriamente na nossa área. Então, a
gente poderia deixar definido, porque, inclusive,
as entidades...

O SR. PRESIDENTE (Pedro Canedo) - Em
discussão a proposta do nobre Constituinte Chico
Humberto.
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o SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO
Eu acho importante que a gente tenha uma reser
va em termos de audiência, porque como a nossa
Subcomissão é extremamente complexa e abran
gente, o meu receio éque, de repente, esgotou-se
o espaço nosso e as coisas ficam ainda sem uma
possíbílídade de um atendimento a entidade que
ainda não foram ouvidas ou que a própria Subco
missão tenha interesse em ouvir.

O SR. CONSTITUINTE CLÁUDIO ÁVILA - Sr.
Presidente, se bem entendi a proposta do Consti
tuinte Chico Humberto, acho que a definição hoje,
da reunião em que se trataria do Turismo e do
Lazer, realmente é de fundamental importância.
Se ela estiver incluída na audiência destinada ao
esporte, por exemplo, certamente será insuficien
te que nós debatamos estes três temas num dia
só.

O SR.CONSmUINTE ÁTILA URA- Sr. Presi
dente, eu acho que temos vários assuntos que
têm a sua área de integração, mas aos quais pode
ríamos dar uma certa celeridade, uma certa efi
ciência se pudéssemos nos desdobrar em vários
grupos, para abordarmos os problemas de ma
neira mais aprofundada. Eu acho que quanto,
à questão do esporte, pode ser que, no conjunto,
lhe seja destinado um dia, mas se formos debater
com todo o pessoal da área do esporte, haverá
necessidade do assunto ser aprofundado. Na
questão do esporte pode ser que, no conjunto,
só lhe seja destinado um dia, mas, se formos
discutir cem todo o pessoal da área do esporte,
haverá necessidade de maior audiência e isto só
será possível se, no nosso grupo de Educação,
de Cultura e de Desporto, houvesse uma divisão
para ganhar tempo.

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

O SR. PI~ESIDENTE (Pedro Canedo) - Pois
não. Antes, gostaria de fazer um esclarecimento.
A identificação, a finalidade é para o serviço de
som, para que, posteriormente, possa ser taqui
grafado com exatidão. Solicito, ainda, aos Srs.
Constituintes, que falem bem próximo ao micro
fone, exatamente para permitir, para facilitar o
trabalho posterior da Taquigrafia.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Queiróz.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ QUEIROZ - Eu
volto a ratificar aquela idéia que lhe foi apresen
tada, inicialmente, de que se nós ficarmos tam
bém nessas indefinições, sem saber o dia que
começa, sem saber o prazo que conta e sem
definirquantas às sessões e para quem nós vamos
fazer,nós vamos ficar a vida inteira na indefmição.
Então, nós temos primeiro que saber o prazo que
conta, e já está sendo providenciado, o número
de sessões que vamos ter, as entidades que va
mos convidar. Quanto a essa questão da distri
buição de sessões, eu pessoalmente acho que
deve haver uma definição. Pode-se deixar, por
exemplo, a última sessão para o assunto mais
importante, que deve ser educação. E que nós
adotássemos a idéia de quatro sessóes para a
educação, basicamente, duas para o esporte, on
de poderia se incluir o turismo e o lazer, e duas
sessões para cultura. Devemos ter uma definição,
porque, depois, cada setor vai querer duas ses
sões e complica. Então, devemos ter, primeiro,

essa definição:se vamos ter cinco para educação,
duas para a cultura ou esporte, ou quatro para
a educação, escolhendo provavelmente, intercala
damente, para não ficar educação a última, por
que acho que educação é um setor prioritário,
mas todos são importantes, inclusiveesporte, que,
embora não se tenha legislação específica nenhu
ma, já está na hora de se dar uma legislação
para que se dê ao País a Copa do Mundo Seníors,
pois não se tem nada na legislação. Para isto
é preciso que o Presidente do CND nos apresente
idéias sobre o que nós podemos fazer na Nova
Constituição. Então, definiríamos, na minha pro
posta, oito sessões: quatro ou cinco para a educa
orte ou uma. Isto definiria também a parte do
lazer, porque, se nós ficarmos deixando para de
pois, não vamos definir nada.

O SR. CONSmUlNTE JOSÉ MOURA - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Canedo) - Com
a palavra o nobre Constituinte José Moura.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MOURA - Eu
gostaria de fazer um pedido à Presidência e á
Mesa, já que ficou comprovado que o Turismo
fazparte desta Comissão, o que colheu de surpre
sa a maioria dos membros. Então, é preciso ficar
certo de que o Turismo está realmente nesta Co
missão, para que nós possamos cuidar desse se
tor e ser divulgado à classe que interessa do setor
do Turismo que esta Comissão está tratando do
segmento Turismo. Eu tenho a certeza de que
o lazer, este sim, sem sombra de dúvida, está
inserido, porque o esporte e o lazer andam juntos,
como o turismo e o lazer andan juntos. E real
mente importantíssimo a gente definir se vamos
cuidar desses segmentos. E chamo a atenção
principalmente para a área do lazer, porque nós
sabemos que países, como a França, no mundo,
têm inclusive o Ministério do Lazer. É inclusive
uma das atividades mais importantes, no dia de
hoje, e é preciso saber como a nossa Comissão
vai conduzir esses segmentos, principalmente o
Turismo, que é a minha maior dúvida.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Com
a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Para ficar
em paz com a minha consciência, eu não poderia
silenciar a respeito de uma dúvida que me tortura,
que me aflige.Turismo nunca, segundo me cons
ta, foi incluído na área específica desta Subco
missão. No Brasil, por exemplo, turismo está in
cluído no Ministérioda Indústria e do Comércio.
Eu não conheço, no mundo capitalista, ou no
mundo socialista, um só caso de inclusão de turis
mo nesta área de educação, cultura e esporte.
Eu não gosto de ser desagradável, ao contrário,
gosto de ser agradável. Mas não vejo como, salvo
melhor juízo, salvo a apresentação de uma argu
mentação que me convença os demais membros
desta Comissão. Nós temos aqui, honrando esta
Comissão, o mestre dos mestres, que é o Profes
sor Florestam Femandes. Eu gostaria de ouvir
essa opinião tão douta, tão autorizada.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - Eu fiquei surpreso quando soube
que o Turismo fazia parte desta Comissão. Eu
acho que poderia caber, porque em sentido lato,
turismo poderia ser parte da cultura e também
do lazer. Mas eu próprio não sabia que o lazer

fazia parte da nossa Comissão. Acho que, na so
ciedade brasileira,nós temos que dar maior relevo
ao lazer. Nós ficamos muito próximos de um cris
nanismo primitivo. em termos sacrificado o lazer
de uma forma impiedosa. Por isso, seria de toda
converência que o lazer contasse das nossas ativi
dades aqui, Agora. com relação ao turismo, estou
perplexo e não saberia que resposta dar.

O SR. CONSTITUINTE LOURENBERG NU
NES ROCHA - Parece que a informação vem
do Chico Umberto, de que o Turismo nos perten
ceria. O raciocínio de V. Ex", por assim dizer,seria
por exclusão, porque não estaria em nenhum ou
tro lugar, em nenhuma outra comissão. Então,
estaria na nossa, por exclusão. Eu acho que, no
momento, seria até apropriado, já que a nossa
Presidência e Relatoriada Comissão Temática es
tão sem função específica, neste momento, pas
sarem a falar, como consulta. O Preaidente está
aqui por poucos momentos e também o Sr.Arthur
da Távola, já que eles estão aqui sem função
específica, neste momento, poderíamos estabe
lecer contato e defmir claramente se a compe
tência seria nossa ou não. Porque vai ser, na mi
nha opmião, matéria de interpretação. Então, nós
vamos ter que levantar um pouco, subir da Subco
missão para a Comissão e, eventualmente, para
a Comissão de Sistematização, para que ela possa
definir se o Turismo fica aqui ou não. Mas vai
depender muito...

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - Comissão de Sistematização, não.
Comissão de Temática.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - A Temática, de modo imediato.
E a Temática poderia, inclusive, se socorrer, se
fosse o caso, da Sistematização, na frente, se ela
se sentisse em dificuldades. Mas eu acho que
seria o momento adequado de se transferir,como
consulta, ao Arthur da Távola, da Comissão de
Temática.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - Eu tomei a liberdade de fazer uma
consulta informal ao Relator-Geral da nossa Co
missão Temática: Educação, Cultura e Esporte,
Tecnologia e Comunicação. A opinião dele coin
cide com a minha perplexidade. Ele acha que
não está incluído. Mas foi uma consulta mformal.
A sugestão do nobre colega Louremberg Nunes
Rocha me parece muito feliz. Nós vamos fazer
uma consulta, porque turismo é da maior impor
tância, a chamada "indústria sem chaminés". En
tão, não se discute. Se ele não for incluído aqui,
ele terá de ser obrigatoriamente incluído em outra
subcomissão.

O SR. CONSmUINTE CHICO HUMBERTO 
Eu queria só lembrar, nobre Senador, de que hoje
já existeum consenso mundial, Clubes de turismo
esparramados por todo o mundo, como é o caso
do Mediterraneé, na Bahia. Porque isto faz parte
também da cultura de um povo e também seria
a atração de divisas para a sua pátria, difundindo
logicamente os esportes. Daí, os hotéis estarem
hoje promovendo os grandes campeonatos de
tênis. Nós temos, hoje, a promoção até dos cam
peonatos automobilísticos, com redes hoteleiras.
Na verdade, o que eu entendo é que nós podería
mos, e aqui vai uma sugestão, dividiressas oito
reuniões em quatro para a educação e quatro
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para a cultura. E estariam inseridas nessas quatro
da cultura uma para o lazer, uma para o turismo,
e as outras para a cultura, se fosse necessário.
Uma para o esporte, perdão, dentro da cultura,
porque esporte eu considero como cultura, como
desenvolvimento do ser humano.

o SR. CONSTITUINTESÓLON BORGES DOS
REIS - Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Canedo) - Com
a palavra o ConstítumteSólon Borges dos Reis.

O SR. CONSTITUINTESÓLON BORGES DOS
REIS - Eu penso que não devemos fazer con
sultas externas, devemos decidir nós mesmos o
assunto de que vamos tratar. A Subcomissão, a
meu ver, tem competência, no duplo sentido da
palavra, competência para resolver se trata ou
não trata de um determinado assunto.

No caso particular do turismo, o próprio Relator,
Senador João Calmon, acaba de dizer que todos
nós concordamos, em que, como indústria, o tu
rismo, hoje, está no orçamento de muitos países,
pesando muito, como é o caso da Espanha, do
México, da Itália e da Grécia. Acontece que não
se trata apenas da Comissão de Indústria e Co
mércio enfocar a matéria turismo. Hoje, e aí o
Deputado Chico Humberto lembrou bem, o turis
mo é um traço de cultura contemporânea em
qualquer país, em qualquer regime Não só se
promove o turismo, de ingresso de turistas estran
geiros, e aí já é a economia que está falando,
mas também os países de qualquer regime, inclu
sive a Umão Soviética, promovem o turismo de
seus cidadãos dentro das repúblicas da União
e fora, o que não implica em nenhum interesse
econômico, mas num interesse de cultura e de
lazer. Então, o turismo cultural é muito diferente
de uma viagem de negócios ou de viagem para
fins de relacionamento pessoal e, também, no
turismo social. De maneira que isso pode apare
cer em várias Comissões, mas o turismo é o de
que nós estamos tratando.

Nós vamos tratar, nesta Subcomissão aqui, de
assuntos que não têm, a rigor, logicamente, não
tena nada a ver com a Subcomissão. Por exemplo,
nós vamos tratar de finanças aqui. Eu mesmo
estou com o trabalho que fIZ para oferecer aos
companheiros da Subcomissão, para começar a
conversa, não é nenhuma proposta de capítulo,
mas só um ponto de partida, em que não meciono
as despesas com educação, finaciamento da edu
cação, porque só se pode dispor sobre o financia
mento da educação, percentuais mínimos de in
vestimentos da educação depois de sabermos
qual vai ser o regime tributário brasileiro. Se ele
vai ser descentralizado, se ele vai continuar a ser
centralizado, se os Estados vão ter recursos, se
vai haver uma reforma tributária.

Então, como esta Constituição, parace-me que
é a primeira das quatro que nós tivemos até agora,
se bem que a primeira malograda como institui
ção, mas todas elas trabalharam com uma pro
posta inicial, um boneco, um rascunho de inteiro
teor, abrangendo todas as questões. E essa não,
essa não tem nenhum guia inicial e as questões
vão surgir das Subcomissões. Então, eu acredito
que vai ficar muito na dependência, como, por
exemplo, certas medidas de ordem administrativa
e política dependeriam de uma preliminar que
não se conhece, que é o regime e o sistema de
governo. Então eu acho que nós devemos fazer

consulta e nós mesmos resolvermos e acho que
o tunsmo, fatalmente, será tratado aqui. Agora,
não sei se constará da nossa proposta constitu
cional. Pode até não constar, mas será fatalmente
debatido. Esta é a minha opinião.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - A feitura da Constituinte está
montada em vários níveis de compatibilização de
baixo para cima. Subcomissão, Comissão, Siste
matização, Plenário. Então, a nossa sugestão de
consulta à Comissão tem esse sentido global de
compatibilizar qualquer atitude aqui com o geral
do trabalho da Constituinte em geral. Portanto,
eu entendo, ainda insistindo nesse aspecto, que
nós estamos aqui, de certa forma, na periferia
de todo o sistema, e a Comissão se coloca mais
em função das demais Comissões. E, em função
disso, eu entendo que seria mais adequado e con
veniente que, até por não ter funções neste mo
mento, a Comissão se encarregasse de definir
isto: ou o turismo como um todo, ou alguns dos
seus aspectos para serem abordados e definidos
por esta Subcomissão.

O SR.PRESIDENTE (Pedro Canedo)-Apenas
para responder e informar ao nobre Constituinte
que a própria Mesa providenciou uma solicitação
ao nosso Relator, que estava aqui até há poucos
minutos e que está chegando, que ele observasse,
que trouxesse, à luz desta Subcomissão, o as
sunto.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Chico
Humberto

O SR. CONSTITUINTECHICOHUMBERTO
Eu não queria polenizar, absolutamente, meu
companheiro Lorenberg, que eu respeito, mas
acho que nós temos que assumir algumas res
ponsabilidades - nós, desta Subcomissão 
porque entendemos que o turismo está intima
mente relacionado, hoje Sr. Senador, não só
quanto a obter divisas, mas até orientando a divul
gação de festas regionais, digamos assim. Nós
temos o Festival de Diamantina, o Festival de
Ouro Preto, nós temos a Festa do Congado, no
Triângulo Mineiro, nas cidades de Urai, de Monte
Carmelo, de Uberlândia, quer dizer, nós temos
os Festivais de Gramado, nós temos os carnavais,
que são tão bem difundidos e tão bem vendidos
nessa época e, os mais famosos, nas grandes
capitais. São canalizados recursos para aquelas
áreas. Então, nós temos por obrigação assumir
mos agora este assunto e comunicarmos à Co
missão Temática de que assumiremos a respon
sabilidade do texto constitucional sobre o esporte,
o turismo, o lazer, a educação e a cultura, nesta
Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTEÁTILA URA- Eu con
cordo com o Deputado Chico Humberto em to
marmos a decisão aqui mesmo. E outra: as eco
nomias modernas hoje, inclusive os sindicatos
que, além da luta salarial, eles têm uma preocu
pação, hoje, de qualquer nação moderna, de defi
nir, vamos dizer, até institucionalmente, a questão
da política do lazer, a política do turismo. O que
nós temos visto é uma preocupação inclusive de
sobrevivência do trabalhador, depois da fadiga
do trabalho. Tudo isso, hoje, inclusive patrocinado
pelos governos.

A SRA. CONSTITUINTE MÁRCIA KUBITS
CHEK - Eu concordo também, inteiramente,

com as propostas dos dois nobres colegas. Eu
acho que nós deveríamos tomar a decisão aqui,
nesta Subcomissão, eu acho que o turismo é parte
da cultura.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Canedo) - Sendo
assim, eu gostaria, já que estamos aqui com o
nosso relator, e o nosso relator, também, está
de certa forma surpreso de este assunto não ter
sido tratado e de não fazer parte de nenhuma
Comissão ou Subcomissão, gostaria de questio
nar se, na segunda Comissão de Ordem Econô
mica, se seria na atividade econômica. Mas está
questionado. E acredito que nós possamos, aqui
tentar decidir, marcar as nossas audiências e esta
sessão, que está em aberto, poderia ser posterior
mente dedicada ao turismo e lazer. Mas eu gosta
ria de submeter isto ao Plenário. E quero solicitar
aos Constituintes cooperação para procurarmos
acelerar os trabalhos, mesmo porque já estamos
nos aproximando do horário em que os nobres
Constituintes do PMDB têm um compromisso.

Estou apenas aguardando a consulta que o
nobre relator da nossa Comissão Temática está
fazendo, para nos dar uma orientação, para que
possamos prosseguir os nossos trabalhos.

Tenho aqui várias propostas que precisam ser
colocadas em discussão e votação, para que pos
samos continuar os trabalhos.

Solícitoa palavra do nobre Relator da Comissão
Temática Artur da Távola.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Sr. Presi
dente e Srs. Constituintes, em primeiro lugar, faço
um parêntese, para comunicar aos membros do
PMDB que o processo de votação já começou.
Mas, para acalmar os demais Constituintes, ele
vai até o meio-dia, de forma que haverá tempo,
acredito, para perfeitamente se terminar o traba
lho. Era justamente por isto que me chamaram
ao telefone.

Eu também fui surpreendido, como todos os
companheiros, pela inexistência de algum texto
específico a respeito. Agora, é evidente que, em
todos os Parlamentos, se convencionou juntar a
área de lazer e turismo à área de educação, cultura
e esporte.

Acredito, por outro lado, que, em matéria de
texto constitucional, há pouco a fazer em relação,
por exemplo, ao turismo. Os textos constitucio
nais, em geral, se mencionam é apenas no sentido
geral de que ao Estado caberá incentivar o turis
mo e defender as fontes naturais, etc.

De forma que a Comissão deve, de um modo
inorgânico, tratar da matéria, encontrando a for
ma de incluí-Ia dentro de um dos ítens que lhe
couber, porque o grande sentido da Subcomissão
é o de ser o único momento especificamente
técnico da Constituinte. Todos os demais mo
mentos já serão políticos e momentos de aprecia
ção geral pelo corpo de Constituintes. A própria
Comissão Temática, a que todos pertencemos,
já discutirá fora do âmbito da especificidade técni
ca de cada parlamentar.

Então este é o momento, um pouco mais am
plo do que os demais, ou seja, parece-me que
cabe à Subcomissão ofertar idéias à Comissão,
mesmo sabendo que, por lei,essas idéias poderão
sofrer, nas várias sistematizações posteriores, al
gumas reduções, para que o corpo constrtucional
fique íntegro, enxuto, não no sentido da gíria da
palavra, mas no sentido verdadeiro do termo.
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Náo haveria inconveniente em que as Subco
missões aportassem às Comissões dúvidas, pon
tos polêmicos, a fim de que, na Comissão, essas
dúvidas sofram o crivo da decisão política.

Nesse sentido, acredito que a parte de turismo
e lazer, até porque de repente ela pode trazer
alguma contribuição original, renovadora, poderia
perfeitamente vir no bojo dessa Comissão, ainda
que sabendo, por exemplo, no caso dessas ses
sões públicas, acrescentar turismo e lazer. É uma
pauta tão apertada que se tomará praticamente
Impossível. Nada contrário a que essa comissão
fizesse alguma reflexão a respeito e desse, even
tualmente, alguma contribuição.

O SR. CONSTITUINTE CHICO HUMBERTO
Na verdade, haviamos feito uma consulta informal
ao então Relator do Regimento Interno, Senador
Fernando Henrique Cardoso, a respeito de não
se constar nem turismo, nem lazer nas subco
missões.

S. Ex" teria dito, em plenário, que isso estaria
embutido, justamente, aí. Daí, não termos feito
sugestão de emenda, naquela época, para constar
do Regimento Interno. Na verdade, entedemos
que, acima de nós, hoje nos é imposta uma reali
dade e não podemos fugir dela A realidade de
jogo de bicho, que é exercido no Brasil. E, no
entanto fazemos vista grossa, tapamos o sol com
a peneira. E temos que discutir isto aqui, clara
mente.

O turismo, que é considerado, como disse o
Senador, ai indústria sem chaminé, para se ter
uma noção, o Rio de Janeiro é considerado a
quinta OpÇi30 mundial de turismo, depois de Nova
Iorque, Roma e Paris e se não me engano a Alema
nha

O SR. RELATOR (João Calmon) - Com o
devido respeito ao companheiro mineiro, não po
demos perder a possibilidade de tornar isto um
projeto constitucional. Acho que esta é a hora,
fomos trazidos para cá responsabllízados por uma
nova ConsUtuição e não poderemos jamais fugir
de encararmos a realidade que temos hoje no
País.

Eu acredito que esta Subcomissão não vai dei
xar na orfandade o turismo. Poderíamos incluir,
no nosso tema geral, um espaço também para
o turismo, já que a tendência é clara e o nosso
Relator da Comissão Geral admitiu essa inclusão.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Canedo) - Agra
decendo a brilhante ilustração do nobre Relator
da Corníssáo Temática, eu gostaria de voltar a
insistir na necessidade que temos de estabelecer
essas oito audiências, de votarmos pelas oito au
diências e definir que quatro seriam para educa
ção, as outras quatro seriam destinadas aos dois
temas, que estão inseridos nestes dois: turismo
e o lazer.

Coloco em votação: (Pausa)
Aprovado.
Há uma proposta da Constituinte Márcia Kubits

chek, para que possamos, na próxima reunião,
receber de cada constituinte os nomes das entida
des que gostariam que tomassem parte dessas
audiências.

O SR. CONSTITUINTE CHICO HUMBERTO
Eu faria a sugestão de que trouxéssemos também
João Dória, da EMBRATUR, para poder participar
dessas audiências públicas, para falar sobre o tu
rismo.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Per
feito

Pois não, nobre Constituinte Octávio Elisio.

O SR CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO
Acho que a proposta da Constituinte Márcia Ku
bitschek é importante. Acho que todos devería
mos, posteriormente, trazer à Mesa da Subco
missão essas sugestões.

Eu gostaria de propor aos colegas que fíxásse
mos o calendário das audíências públicas e as
divulgássemos, tendo em vista que foi aprovada
a proposta que preenchemos as oito e não deixe
mos uma delas pendente, eu sugeriria que come
çássemos as audiências públicas no dia 23 de
abril, e que se faça, no dia 23, quinta-feira, esporte;
no dia 24, sexta-feira, cultura; nos dias 28 e 29,
respectivamente, terça-feira e quarta-feira,...

E só idéia básica.
Nos dias 23 e 24, façamos esporte e cultura,

se for o caso, fixamos mais a questão do lazer
e do turismo; nos dias 28 e 29, terça-feira e quarta
feira, novamente cultura.

Parece-me importante que elas tenham uma
constinuidade e que não fique cultura um dia,
educação outro, porque, às vezes, algumas enti
dades se deslocam para Brasília e não têm condi
ção de serem ouvidas naquele dia, ou poderiam
ter oportunidade de permanecer para o dia se
guinte.

A rmnha sugestão é que dias 23 e 24, quinta
feira e sexta-feira, esporte, cultura e turismo; terça
feira e quarta-feira, dias 28 e 29, cultura. Na qum
ta-feira, dia 30 de abril, educação. E nos dias
5, 6, e 7 de mato, terça, quarta e quinta, também
educação.

Acho que estaríamos esgotando as oito audiên
cias públicas.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ QUEIROZ 
Quanto a distribuição das audiências, tenho a im
pressão de que o setor de esporte, que é uma
área que não foi tratada ainda, em nenhuma
Constítuiçâo, não poderá ser a primeira, pois não
houve contato com ninguém, já que só dispõe
de duas, ou uma, audiência para esse setor. Deve
na ser incluída, mais adiante, quando se teria con
dições de se arregimentar as forças que, na reali
dade, têm condições de contribuir com alguma
coisa. Se é uma única audiência, praticamente,
seria logo a primeira, e ficaria um vazio, principal
mente, levando em -conta que o Presidente de
nossa subcomissão fez um convite ao Pelé. Se
trouxer o Pelé, não se vai discutir nada.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Pode
mos inverter, colocando quinta e sexta, dias 23
e 24, cultura; dia 28, com tunsrno, e dia 29, com
esporte.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO
Só um esclarecimento: o nosso Presidente Her
mes Zaneti não endereçou convite a Pelé; fez a
sugestão de um convite.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ QUEIROZ - Tu
do bem, não somos contra a vinda de Pelé. Mas
ele vindo, modifica a sessão que deixa de ser
uma sessão de trabalho.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ QUEIROZ - Sr.
Presidente, o Octávio Elísio pode dar essa res
posta.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSlO
Aárea de educação está toda mobilizada, inclusive

para apresentar uma proposta, reunindo a contri
buição de todas as associações de professores,
de magistérios, em todos os níveis: primeiro, se
gundo graus e superior. Parece-me que essa pro
posta vai ser entregue hoje, às três horas da tarde,
e acho que poderíamos começar com a institui
ção que está centralizando todas essas porpostas,
porque já está mobilizada, tem todo um conjunto
de idéias defenido e depois, nos mobilizaríamos
juntos às outras instituições, ligadas à cultura, ao
esporte e ao lazer, e complementar-se-ia toda a
parte de educação.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Canedo) - Pela
importância dessas sessões, onde estaremos
abertos para essas entidades, gostaria de dizer
que talvez devêssemos amadurecer um pouco
mais a marcação dos dias para essas audiênicias.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ QUEIROZ - Sr.
Presidente, só um instante. Acho que nós, com
todo o respeito à sua proposta, precisávamos sair
daqui definidos, hoje. Senão vamos retardar de
mais os trabalhos, os convites para que as entida
des que pertençam às devidas áreas, que vamos
tratar, possam ser comunicadas com a brevidade
possível para que elas tragam sugestões para se
rem discutidas aqui dentro.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO
O meu receio, Sr. Presidente, é que hoje é quinta,
amanhã sexta-feira, vamos depois entrar na Se
mana Santa, vamos ter um período em que a
demarragem dos trabalhos e o esforço de comu
nicação externa vai ser muito limitado.

Acho que seria importante definirmos hoje. E
acho que as ponderações do Constituinte Átila
Lira, são razoáveis.

Poderíamos começar com educação e definir
dias 23, 24, 28 e 29, para educação, e deixarmos
as audiênicias públicas seguintes para a área de
esporte, turismo e cultura.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Sr. Presi
dente, só tenho uma ponderação a fazer. Sugeriria
que promovêssemos uma outra reunião.

Não está presente, neste momento, o nobre
Constítumte Hermes Zaneti que preside esta Sub
comissão. Tenho a impressão de que deveríamos
dar uma oportunidade ao Presidente efetivo de
também opinar sobre essa programação.

E uma ponderação não no sentido protelatório.
Poderíamos, ainda hoje, ter uma outra reunião,
mas a mim não pereceria muito adequado resol
vermos tudo, aprovarmos toda a nossa progra
mação na ausência do Presidente desta Comis-
são. .

O SR. PRESIDENTE (Pedro Canedo) - Corro
borando a ponderação do nobre Relator, Senador
João Calmon, gostaria apenas de esclarecer o
§ 10, do art. 13, do nosso Regimento, diz:

§ lO-Diz que as Comissões e Subco
missões desenvolverão ordinariamente os
seus trabalhos no período da manhã."

E na sexta-feira a Assembléia Nacional Consti
tuinte trabalha pela manhã.

Então teríamos que fazer esta audiência já em
sessão de caráter extraordinário.

Quena apenas lembrar isto aos Constituíntes,
e corroborando as palavras do nobre Relator João
Calmon, deixar esta reunião em aberto, suspender
esta sessão para que pudéssemos complemen
tá-Ia às dezoito e trinta minutos.
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Gostaria de deixar esta decisão para os Consti
tuintes, para o Plenário, para que retomemos às
dezoito e trinta minutos, quando termina a sessão
da Constituinte, para que, com a presença do
nosso Presidente, da maioria dos componentes
dessa nossa Subcomissão, possamos definir ex
clusivamente os problemas das datas.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Canedo) - Antes
de encerrar, ou suspender a reunião, gostaria que
ficasse fixada a minha proposta ainda que votada
posteriormente, para que não voltássemos nova
mente a essa discussão.

Parece que já decidimos que são oito audiên
cias e que seja fundamental que marquemos ain
da hoje esse calendário.

Tinha feito uma proposta de quinta, sexta, quar
ta, e atendendo à ponderação do Átilade colocar
em primeiro a educação. Quero reforçar, tendo
em vista essa observação de que sexta-feira a
sessão da Constituinte é pela manhã, que fizésse
mos então na quinta-feira, dia 23, a audiência
pública, de educação, não fizéssemos na sexta
feira audiência pública e fízéssernosterça, quarta,
e quinta, na semana seguinte, as audiências de
educação. Sexta-feira é feriado, dia 19 de maio.
Então, terça, quarta e quinta, respectivamente,
dias 28, 29, 30 de abril, serão audiências públicas
da área de educação. Tiramos a audiência do
dia 24, por ser sexta-feira e ser à tarde e o receio
de que a audiência pública se esvazie. Então, a
proposta é que dia 23 seja feita a audiência pública
na área de educação. Na semana seguinte, dias
28,29,30,respectivamente, terça, quarta e quinta,
façamos a audiência pública na área de educação.

Na outra semana, dias 5, 6, 7 e 8 de maio,
terça, quarta e quinta, audiências públicas na área
de cultura, esporte e lazer.

Os quatros dias da educação são, dias 23, quin
ta-feira e dias 28,29 e 30, terça, quarta e quinta.

Não podemos esquecer que precisamos de
dias para trabalhar em termos dos exames das
emendas, que eventualmente vamos receber; em
segundo lugar, que o término de trabalho será
dia 22 de maio, contados quarenta e cinco dias
a partir do dia 7, quando instalamos, caso se conte
o prazo a partir da Sistematização, teremos mais
dois dias. Então, precisamos ter um espaço razoá
vel para que possamos discutir as emendas, as
propostas recebidas, formular uma proposta do
relator, discutirmos na Subcomissão e votarmos.
E nisso estamos prevendo as duas semanas se
guintes.

O SR. CONSmUINTE CHICOHUMBERTO
Com relação a essa proposta do Constituinte Oc
távio Elísio, gostaria apenas de fazer uma suges
tão para a segunda fase das reuniões públicas,
que seria dias 5, 6, 7 e 8, teríamos então no dia
5, lazer e turismo; no dia 6, turismo e esporte
no dia 7, esporte e cultura; e no dia 8, só cultura.
E fechariamos, então, os trabalhos das audiências
públicas na nossa Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Canedo) - Propo
nho que suspenda para a votação.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Tendo che
gado a este recinto o Presidente da Subcomissão,
o Constituinte Hermes Zaneti, nada impede que
seja submetida à votação, depois de S. Ex" tomar
conhecimento, dessa programação, pois aí ga
nharíamos tempo.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Por
deliberação do Presidente Pedro Canedo, assumo
a Presidência e queria justificar, em termos de
educação, a minha saída. Como todos os colegas
Constituintes sabem, as Universidades Brasileiras
estão em greve.

Aprovamos no Congresso Nacional o projeto
de isonomia salarial. Esse projeto até hoje não
foi sancionado pela Presidência da República.

Um dos objetivos que me levou a essa audiên
cia foi pedir ao Presidente da República que, es
tando em greve a Universidade Brasileira, e sendo
uma das reivindicações a desse projeto, que Sua
Excelência desse a urgência necessária a essa
sanção, no que fomos atendidos.

Por outro lado, quero compartilhar com os Srs.
Constituintes o fato de que lá, no Rio Grande
do Sul, amanhã, haverá uma assembléia dos pro
fessores e será deflagrada uma greve de todo
o magistério público estadual, na medida em que
há uma lei que assegura o vencimento báSICO
e que o govemo, em função da situação financeira
difícilque assume, está impossibilitado, pelas suas
finanças, de assumir aquele cumprimento. No en
tanto deverá encontrar uma maneira de fazê-lo,
já que é uma determinação legal.

Fomos também dizer ao Presidente que essa
situação precisa do apoio federal para que possa
ser resolvida.

Era esta a comunicação que queria fazer, dizen
do ainda que estive lá acompahando a Bancada
do Rio Grande do Sul.

O SR. CONSTITUINTE SOLON BORGES DO
REIS- Quero comunicar que hoje, em São Pau
lo, está parado todo o magistério público, de pri
meiro e segundo graus, junto com o funcinalismo
estudal. O Novo Governo do Estado se recusa
a deflagar o gatilho salarial e propõs à Assembléia
Legislativa uma lei, revogando o gatilho do Es
tado.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Gos
taria de fazer uma comunicação aos Srs. Consti
tuntes, no sentido de que, hoje, às quinze horas,
no Salão Negro do Congresso Nacional, aconte
cerá um ato público de lançamento de uma cam
panha nacional de ensino público e gratuito. De
modo que, enquanto Presidente desta Subcomis
são, recebi, ontem, esse convite e gostaria de
transmiti-lo e compartilhá-lo com todos os mem
bros da Comissão.

O SR. CONSmUINTE CHICOHUMBERTO
Gostaria de ter a solução no sentido de se esque
matizar os dias de audiência pública. Dia 5, para
lazer e turismo; dia 6, para turismo e esporte;
dia 7, esporte e cultura; dia 8, só para cultura.

O SR.PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Decla
ro encerrada a presente reunião, convocando
uma extraordinária para as 18 horas e 30 minutos
de hoje.

A1'IEXO À ATADA3" REUNIÃO EXTRAOR
DINÁRIA DA SUBCOMISSÃO DA EDUCA
9\0, CaLTaRA E ESPORTES, REAliZADA
EM 9 DE ABRIL DE 1987,ÀS 18:30HORA~
ÍNTEGRA DO APA1'IHAMENTO TAOO/GRA
FICO, COMPaBllCAÇÃO DEVIDAMENTE
AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDEN
TE DA SUBCOMISSÃO, CONSTlTalNTE
HERMESZAf'{En

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Haven
do número regimental declaro abertos os traba
lhos.

Solicito a contribuição do nosso Vice-Presiden
te para a leitura da Ata,síntese da reunião anterior.

(É lida e aprovada a ata da reunião anterior.)
Quero comunicar aos Senhores e às Senhoras

Constituintes que esta Presidência já recebeu ma
nifestações de um número expressivo de entida
des que desejam comparecer a esta subcomissão
para trazerem a sua contribuição.

Registro o pedido da Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência, da Associação Nacional
dos Docentes de Ensino Superior, da Sociedade
de Estudos e Atividades Filosóficos, da AMPEDI,
da Associação Nacional de Educação, do Centro
de Estudos e Educação e Sociedade, da Associa
ção Nacional de Profissionais de Administração
da Educação.

Passo estes pedidos ao Secretário Sérgio, para
as providências necessárias.

O SR. CONSmUINTE CHICOHUMBERTO
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Tem
a palavra V.Ex", Constituinte Chico Humberto.

O SR. CONSmUINTE CHICOHUMBERTO
Como nós tivemos a participação na nossa Sub
comissão e tivemos a honra de receber aqui a
participação dos companheiros que estavam no
Congresso das Escolas Particulares, eu gostaria
de indicar a primeira data, dia 23, na quinta-feira,
para que recebêssemos o ensino privado para
este debate. E que os outros dias ficassem para
as outras entidades, é o nosso desejo. A primeira
sessão pública seria destinada ao ensino privado.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Há
uma proposta do Constituinte Chico Humberto
sobre separarmos uma data para ouvirmos o ensi
no privado.

Como não presidi o trabalho final da parte da
manhã, o presidente dos trabalhos nos informava
que havia a decisão de um planejamento global
sobre as datas e as destinações dessas datas para
as diferentes audiências. Então, eu penso que se
ria importante ouvirmos, com a permissão do
Constituinte que solicita a palavra, o Constituinte
Márcio Braga, Presidente dos trabalhos pela ma
nhã, para nos esclarecer sobre esse planejamento
mais global, e em seguida apreciaríamos a ques
tão apresentada por V.Ex".

O SR. CONSmUlNTE PEDRO CANEDO 
Foi apresentada pelo Constituinte Chico Hum
berto uma proposta no encerramento dos traba
lhos, que seria votada imediatamente à abertura
dos trabalhos desta reunião extraordinária. Essa
proposta defíníaos dias 23, 28, 29 e 30 de abril
para reuniões públicas, que seriam destinadas à
área da educação. O dia 5 de maio seria destinado
ao lazer e turismo, o dia 6 de maio, ao turismo
e esportes, o dia 7 de maio, ao esporte e cultura
e 8 de maio a cultura.

Seria colocado em votação tão logo abríssemos
os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Então,
repetindo: 23, 28, 29 e 30 de abril,quatro reuniões
destinadas à educação; das oito reuniões globais
para as audiências públicas; dia 5 de maio, lazer
e turismo; dia 6, turismo e esportes dia 7, esporte
e cultura e dia 8, cultura.
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Eu pediria permissão ao Sr. Constituinte Octá
vio Elísio para que pudéssemos, por ordem ante
rior, conceder a palavra ao Sr. Constituinte Márcio
Braga.

Queríamos lembrar aos Srs. Constituintes que
há solicitação do serviço de gravação para que
no momento em que façam a sua intervenção
declinem antes o seu nome.

O SR. CONSTITUINTE MÁRCIO BRAGA - Sr.
Presidente, por circunstâncias políticas e partidá
rias, não pude fazer parte desta Comissão, a cujo
tema dediquei quatro anos do meu mandato, jun
tamente com V. Ex" e com o Senador João Cal
mon, na Comissão de Educação da Câmara. E
depois da sua criação, na Comissão de Esporte
e Turismo, naquela Casa do Congresso, autor
que fui do projeto de resolução, que foi aprovado
unanimemente pelo Plenário da Câmara dos De
putados

Também. recentemente, por ocasião dos deba
tes do projeto de resolução, da normatização dos
nossos trabalhos, tive a oportumdade de salientar
ao nobre Relator, Fernando Henrique, que o tuns
mo não estava contemplado entre as Comissões
e Subcomissões da Constituinte. S. Ex' me exph
cou que o assunto turismo, porque envolve outros
aspectos. mais do que a cultura brasileira, mais
dentro da economia nacionaL estaria afeito à área
econômica. Estou verificando, agora. que esta
Subcomissão vai debater não apenas os aspectos
da educação. da cultura e do esporte, mas tam
bém do turismo e do jogo.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - E do
lazer.

O SR. CONSTITUINTE MÁRCIO BRAGA - E
do lazer. Com referência ao lazer, estou inteira
mente de acordo, mas queria manifestar a minha
estranheza de que, dentro desta Subcomissão.
que vai tratar da educação, da cultura e do esporte.
vá se tratar de assuntos relativos ao turismo que
envolve problemas econômicos, e do jogo, princi
palmente,
- Queria salientar a minha estranheza. Acho que

V. Ex", membros da Mesa, deveriam suscitar à
Comissão de Sistematização ou à própria Mesa
da Constituinte, esta solução aqui apresentada.
Não sei se é o melhor caminho para este debate.

Quero fazer uma proposta, Sr. Presidente. Em
bora eu não faça parte da Comissão, como Cons
tituinte interessado nesses assuntos quero propor
a V. Ex' que convoque um dos segmentos do
esporte brasileiro que é formado por múmeros
setores. Agora, há um que representa os interes
ses da comunidade esportiva brasIleira e que é
o órgão formulador da política nacional sobre es
portes, ou seja, o Conselho Nacional de Despor
tos, atualmente 'Presidido por um Professor de
Educação Física mais do que um Professor, o
Decano dos professores de Educação Física no
Brasil, entre os Reitores de Faculdades Quero
propor, Sr. Presidente, que seja convocado S. S',
o Professor Manuel Gomes Tubino.

Evidentemente, nos dias de convocação sobre
o esporte e a educação estarei aqui presente, den
tro das possibilidades das outras Comissões.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
obrigado, nobre Constituinte Márcio Braga. Sua
presença hoje, e em outras oportunidades, nos
dará muito prazer. Fica o registro da sua estra
nheza em relação ao primeiro ponto e, em relação

ao segundo ponto, o registro de que já havia sido
apresentada a sugestão pela manhã

Com a palavra o eminente Constituinte Octávio
Elísio.

O SR CONSTITUINTE OCTAVIO EÚSIO
Pedi a palavra apenas para comunicar aos mem
bros da Subcomissão que, em conversa com o
Constituinte Nélson Jobim, ele me esclareceu que
haverá de 5 a 8 audiências públicas, no caso espe
cífico desta Subcomissão. As 8 audiências públi
cas devem-se ater essencialmente a entidades re
presentativas de segmentos da sociedade, que
tenham solicitado à Comissão essas audiências.
Portanto, não estão incluídas, aí, todas as audiên
cias que, eventualmente. esta Subcomissão dese
ja fazer, por exemplo, convocações de Ministros.
convocações de educadores, isso não estará in
cluído dentro das 8 sessões de audiência.

Foi feita hoje, pela manhã, a sugestão de trazer
mos o Ministro da Cultura, Celso Furtado e e
importante que atentemos para o fato de que
a vinda dele aqui não poderá estar incluída dentro
do dia previsto de audiência pública para a área
da cultura.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Agra
deço a V Ex' e penso que com isso se amplia
a oportunidde. Consulto se algum membro desta
Subcomissão quer manifestar-se contrariamente
a este entendimento, caso contrário tomaremos
como um acordo e assim agirá esta Presidência

Muito obrigado.
Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Chico

Humberto

o SR. CONSTITUINTE CHICOHUMBERTO
Eu queria, apenas, agradecer a presença do ilustre
Constituinte Márcio Braga, Presidente do meu
querido Clube, a dizer que havíams ventilado este
assunto com o então Relator da proposta de Regi
mento Interno, Senador Fernando Henrique Caro
doso. Queríamos apresentar uma emenda ao Re
gimento Interno, para que se anexasse a esta Sub
comissão o turismo e o lazer e, logicamente, o
jogo, porque não entendíamos, como brasileiros
que somos, e o brasileiro é um jogador nato.
a não oficialização do jogo do bicho, praticado
de Norte a SuLdeste País. Nós não podemos ficar
"tapando o sol com a peneira", nem nos escon
dendo atrás das portas, ignorando um fato exis
tente.

Então, através dessa consulta, que eu já havia
dito pela manhã, aqui, que era informal, S Ex'
disse que o assunto estaria embutido, logicamen
te, na área da Subcomissão de Cultura e de Espor
te, porque nós sabemos que o turismo, que é
a indústria sem chaminés, na verdade hoje é ex
plorado, a nível de Brasil, pela própria cultura re
gional. Temos, aí, os festivais de Gramado, de
Diamantina, as festas folclóricas do Congado, em
Minas Gerais, e o Carnaval, do qual são vendidos
pacotes para que se possa passar nas grandes
capitais, onde ele é mais difundido. Isto estaria
automaticamente embutido na Subcomissão, ou
no item Cultura; daí eu ter levantado este tema
aqui, hoje, e se for amprovado por esta Subco
missão nós trataríamos, também, deste assunto.

Embora eu entenda que, apesar de ser uma
área econômica-sem dúvida, temCilJ'C!lUe lembrar
que o Rio de Janeiro é hoje a quinta capital, a
quinta cidade do Mundo na preferência do turis
mo mundial; quer dizer, depois de Nova York,

Paris, Roma. e, se não me engano, uma cidade
da Alemanha seria a quinta na escolha dos turis
tas. E pergunto: "Não é um aprendizado que faze
mos quando saímos ou nos locomovemos para
qualquer localidade, qualquer mumcípio, fazendo
aquilo que chamamos de turismo? Nós não esta
mos aprendendo a conviver com os mesmos cos
tumes daquela gente daquela região?

Então, acho que esta seria a Subcomissão e
tenho certeza de que esta irá tartar de todos esses
itens e de todos esses fatos que nós enfrentamos
agora.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Agra
deço a manifestação de V.Ex'.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO 
Uma questão de ordem.

O SR PRESIDENTE (Hermes Zanetil - POIS

não, tem a palavra V.Ex'.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO 
Gostaria de um esclarecimento do prezado Presi
dente sobre se há exigência, em termos de reqis
tro na Casa, para essas entidades que eventual
mente venham solicitar participação nas audíên
cias públicas da Subcomissão

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Neste
momento formulo consulta a nossa Assessoria
Técnica para que nos informe sobre este assunto
(Pausa)

Estamos sendo mformados, pela Assessona
Técmca da Comissão, de que não há nenhuma
norma e que este assunto é de livre decisão da
própria Subcomissão Portanto, esta Subcomis
são decide a quem oUVIr e quando ouvir. limitada.
apenas, a que sejam no máximo oito reuniões.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO 
Então, dentro desta pergunta, sugiro que esta Co
missão mforme, através da Imprensa, à sociedade,
em geral, da existência destes 8 dias de audiências
públicas e da sistemática pela qual essas audiên
cias públicas vão acontecer para que, de fato.
se tenha o espaço garantido a todas as entidades
que queiram participar do processo de debate
aqui na Subcormssão.

O SR PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Perfei
tamente, para que possamos cumpnr a sua su
gestão, nobre Constituinte, que é válida, precisa
mos decidir se adotamos este roteiro que a Sub
comissão levantou pela manhã e que já foi repe
tido aqui nesta reunião, ou seja, dias 23, 28, 29,
30,5,6,7 e 8. Dia 6 Turismo e Esportes.

Se esta Subcomissão entender de aprovar este
roteiro, nós teremos já condições de dar divulga
ção e fixar uma data inclusive dentro da qual essas
entidades solicitarão a sua oportunidade de esta
rem nesta Subcomissão.

Vourepetir, para conhecimento dos Srs, Consti
tuintes e da Sr' Constituinte: dia 23, Educação,
dia 28, Educação, dia 29, os Educação, dia 30,
Educação: dia 5 de maio, Lazer e Turismo: dia
6, Turismo e Esportes; dia 7, Esportes e Cultura,
dia 8, Cultura, sendo que se registre que o dia
8 é sexta-feira e seria uma reunião extraordinária
para que esta Subcomissão pudesse apreciar a
matéria.

O SR. CONSTITUINTE CHICOHUMBERTO
Sr. Presidente, eu apenas queria dar uma explica
ção. Nós fizemos esta divisão, porque, às vezes,
o assunto pode não se esgotar com uma só reu-
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mão. Então, teríamos a oportunidade de discutir,
no caso, vamos supor de Lazer e Turismo, no
dia 5, e Turismo e Esporte no dia 6. Caso não
se esgotasse o assunto no dia 5 o turismo seria
novamente debatido no dia 6.

Entraria o Esporte no dia 6, e se não fosse
suficiente o tempo que tivéssemos para discutir,
ele voltaria a ser discutido no dia 7 e,logicamente,
no dia 7 entraria a Cultura, que eu tenho certeza
que é um tema que não será discutido num dia
SÓ, mas ele teria o seu segundo dia para essa
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Pois
não!

Tenho um entendimento e quero reparti-lo com
esta Subcomissão. Digamos dia 23: abrimos a
nossa reunião às 9:30, como será de praxe, por
assim já se ter iniciado o trabalho. Penso que
poderemos adotar o expediente da suspensão da
reunião no momento em que ocorra a plenária
da Constituinte, por uma proibição regimental de
continuarmos funcionando, e retomarmos os tra
balhos, como estamos fazendo hoje, depois da
plenária da Constituinte. Assim, nós abriremos
mais tempo, dentro do número de sessões, previs
tas no regimento, para desenvolvermos os nossos
trabalhos.

Consulto se o Plenário concorda com esta inter
pretação e se podemos planejar os trabalhos den
tro deste entendimento?

O SR. CONSTITUINTE LOURENBERG NU
NES ROCHA- Apenas, com exclusão da quarta
feira, 18:30,poderia ser o horário que continuaria,
porque o Senado tem-se reunido, normalmente,
todas as quartas-feiras a partir de 18:30.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Períei
tamente! Fica, então a observação do Senador.

Estamos todos de acordo com esse entendi
mento? Alguma objeção?

O SR. CONSmUINTE PEDRO CANEDO _
Apenas que não poderíamos seguir, creio eu, o
roteiro que nós seguimos hoje. Seria a suspensão
da sessão pela manhã, não o encerramento, por
que hoje, pela manhã, nós encerramos e convo
camos uma extraordinária, que é uma outra ses
são. N, talvez, nos incorrêssemos em concluir
uma sessão pela manhã e abrimos outra sessão
à tarde; nós estaríamos usando duas sessões no
mesmo dia e aqui o Regimento fala em apenas,
oito sessões, públicas.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cordo com esse entendimento, daí porque haver
sugerido a suspensão da sessão para retomada
após a plenária.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - Tenho a impressão de que se nós
OOarrnos trabalhando pela manhã e à noite, nós
não teremos nenhuma oportunidade de participar
de outras comissões que, eventualmente, possam
ser do nosso interesse. Se estabelecermos como
rotina todo dia estarmos aqui de manhã e à noite,
nós vamos ter uma vida penosa porque a Assem
bléia estará funcionando e o pinga-fogo, que não
é necessário, está tomando um tempo precioso;
acho que temos que considerar o aspecto huma
no da vida do Deputado e, também, os interesses
políticos que estão em jogo.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Agra
deço a contribuição do Constituinte Florestan Fer-

nandes e queria lembrar que o que a Presidência
colocou aqui foi em termos: primeiro, desses dias
das sessões públicas, na eventualidade de ser ne
cessário. Se o número de pedidos for tão grande
que justifique e torne necessário, nós ampliaría
mos este horário.

Foi neste sentido, Constituinte Florestan Fer
nandes, que a Presidência trouxe esse entendi
mento. Agradecemos a V. Ex'

Concedo a palavra à nobre Constituinte Márcia
Kubitschek.

A SR' CONSTITUINTE MÁRCIA KUBITSCHEK
- Sr. Presidente, queria lembrar-lhe que sexta
feira, dia 8, que está reservado à cultura, nós te
mos sessão plenána da Constituinte pela manhã.
Correto? Então, esta sessão pública poderia ser
apenas à tarde; e acho que isso seria pouco, o
espaço para cultura ficaria um pouco restringido,
com pouco espaço de tempo.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - A Pre
sidência compreende a preocupação da Consti
tuinte Márcia Kubitschek e consulta se tem algu
ma alternativa para equacionarmos esse proble
ma.

O SR. CONSmUINTE CHICO HUMBERTO
Se nós invertêssemos essas datas e trouxésse
mos, ao invés do dia 8, a cultura, trouxéssemos
o lazer...

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Gos
taria de consultar se a nobre Constituinte Márcia
Kubitschek tem alguma sugestão para equacio
nar este problema. Havíamos feito a pergunta.

A SR' CONSTITUINTE MÁRCIA KUBITS
CHECK - Não! Não tenho nenhuma sugestão.
Acho que o debate é aberto, qualquer outra suges
tão, minha ou dos outros, será bem-vinda. Real
mente, acho que pelo fato de sexta-feira nós
podermos trabalhar apenas à tarde, a cultura vai
ficar muito limitada

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Co
mandace a palavra ao Constituinte Márcio Braga.

O SR. CONSTITUINTEMÁRCIO BRAGA - Sr.
Presidente, está aprovada a Ata e, por consenso
estabelecido que o turismo e o jogo vão ser deba
tidos nesta Subcomissão, quero saber onde vão
incluir o debate sobre o jogo? Na parte de turismo
ou na parte de lazer?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Houve
a discussão pela manhã, e segundo estou infor
mado pelo Presidente dos trabalhos, o entendi
mento seria para incluir esse debate no lazer e
turismo.

O SR. CONSTITUINTEMÁRCIO BRAGA - Sr.
Presidente, apenas para chamar à atenção, nova
mente. No ano passado, no ano retrasado, outu
bro ou novembro do ano de 1985, nós tivemos
a oportunidade de realizar, na Câmara dos Depu
tados, um debate sobre o jogo. Quero dizer a
V.Ex" que estava convidado pelo governo de Israel
para, na mesma época, viajar àquele País e não
pude sair daqui em razão dos acirrados debates,
as pressões que se estabelecem nesta Casa em
relação ao jogo. São os maiores interesses nacio
nais e internacionais que se colocam em jogo
aqui dentro. Fui obrigado a não viajar, represen
tando o Presidente do meu Partido, Constituinte
e Ulysses Guimarães, e ficar aqui para segurar,
como relator, e não como Presidente, esse debate.

São contraventores, são pessoas interessadas, de
capital internacional, que nós vamos imiscuir, no
nosso debate sobre cultura, no nosso debate so
bre educação. Tenho receio, Sr. Presidente, por
que passei por essa experiência, de que a opinião
pública venha a confundir o que seja uma política
de lazer, que foi estabelecida na França em 1936,
com o Ministério do Lazer, com uma política de
lazer, que implica no que possa ser o turismo
nacional e internacional, o esporte como decor
rência da formação da nossa juventude e imiscuir
neste debate o jogo. Volto a dizer, da minha expe
riência - eu sou autor do projeto que regula
menta o jogo do bicho no Brasil, fruto daquele
debate, da legalização do jogo do bicho no Brasil.

Com relação ao jogo de azar, V. Ex', Sr. Presi
dente, e V. Ex" Sr. Constituinte João Calmon, co
mo Relator desta Subcomissão, vão passar, o que
não desejo, péssimos instantes. São pressões de
toda ordem, que não me parece conveniente, nem
sábio, muito menos inteligente, juntar num debate
sobre cultura, sobre esporte, sobre educação, so
bre uma polftica de lazer para o brasileiro, o pro
blema do jogo. Quero lhes dizer que não tenho
prevenção ao debate, absolutamente. Aliás, no
dia 4 de maio, está aqui na minha agenda, há
um debate sobre este assunto na Confederação
Nacional do Comércio, no Rio de Janeiro, provo
cado pelas próprias associações de direito priva
do, pelas próprias associações representativas da
sociedade brasileira, na Confederação Nacional
do Comércio, na Rua General Justo, 307,4° andar,
às 14:00. Tema: "Jogo". Há um lobby formado
no Brasil, por capital estrangeiro, com sede em
São Paulo, cujo Presidente é um Ilustre advogado,
Dr. Ciro Bateli, que explicita isso. Não há nada
escondido. Só quero informar que não me parece
conveniente levar para o seio de uma Subcomis
são que vai tratar da cultura brasileira, do esporte
brasileiro, da educação brasileira, tão abandona
da, tão esquecida, principalmente pelos Srs., um
ilustre Educador e um ilustre Senador; o debate
do jogo não me parece conveniente De qualquer
maneira, estarei aqui.

Se separássemos isto, tivéssemos o lazer, talvez
em duas horas estaria debatido este assunto.

A política do turismo também já tem propostas
efetivas; não é assunto que vá esgotar-se num
debate, mas há propostas efetivas e já fizeram
realizar em Foz do Iguaçu, a todos os segmentos
do turismo que é um tripé. Na verdade pé um
tripé, o Hoteleiro, a gente viaja e o transportador
terrestre e aéreo, hoje se exclui aí o entreteni
mento, que pode ser chamado ou não, não impor
ta. Mas misturar nisso o tema do jogo, compa
nheiros, eu fico atemorizado. Com isso abre-se
a data, um dia único, para a cultura. Ficaria com
um dia para o lazer e o turismo, com outro dia
para o esporte, abre-se, como deseja a Consti
tuinte Márcia Kubtschek, o dia 7 de maio exclusi
vamente para o debate da cultura.

O SR. CONSmUINTE JOÃO CALMON- In
tervenção (fora do microfone) - Gostaria depres
tar um esclarecimento ao nobre Constituinte Már
cio Braga sobre esse problema. Foi suscitado na
manhã de hoje esse ponto; se deveríamos ou
não incluir o turismo nesta subcomissão. Depois
de vários debates, foi vitorioso o ponto de vista
favorável à inclusão do turismo e do lazer, porque
esses dois itens não estavam contemplados em
nenhuma comissão nem subcomissão. Se de-
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pendesse do meu voto solitário, não haveria ne
nhum debate nesta comissão, a não ser sobre
tunsmo, propriamente dito, e lazer. Não houve
aqui nenhuma aprovação de debate sobre jogo
- ou jogo do bicho, ou cassino. Obviamente,
não podemos impedir que alguém que venha aqui
tratar do problema turismo, resolva, na exposição,
Inserir uma referência. Mas nós não aprovamos.

O SR. CONSTITUINTE MÁRCIO BRAGA - V
Ex- me fez recordar de um fato que ocorreu esses
dias, um Individuo se inscreveu para falar como
jornalista do Rio Grande do Sul. Na hora da sua
palestra, soube-se que era um contraventor, um
bicheiro do Rio Grande do Sul Tive que ímp-idir
a sua palavra, pedrr a sua carteira de jornalista
Tivemos todos os tipos de problemas que se pos
sam Imaginar. Imaginem amanhã, no debate so
bre a Constituinte, na Comissão da Educação,
Cultura, e Esportes, aparecer um contraventor,
e venha aqui, representando algum segmento da
SOCIedade - aí, inscrito! vai-nos trazer um trans
tomo que podemos evitar

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CALMON 
Mas, nobre Constituinte Márcio Braga, o problema
posto na reunião da manhã de hoje foi sobre
a necessidade da inclusão do tema turismo numa
das subcomissões - turismo e lazer. Não houve
nenhuma aprovação de debate aqui, sobre jogo
de bicho ou caSSInO O tema foi turísmo e foi
lazer - de' maneira que foi isso que nós aprova
mos. Já disse, mas repito: se dependesse do meu
voto sohtário, eu limitaria os debates, nesta comis
são, a problemas de educação, cultura e esporte.
Não incluiria turismo - com o receio, apesar
da referência à indústria sem chaminés - porque
poderia o item turismo ser Inserido o lobby
do jogo - jogo e cassino, jogo do bicho e outras
contravenções, Inclusive o deny free que é o Vi
deopôquer. De maneira que isso depende, em
última anáhse, de uma decisão do voto dos mem
bros desta subcomissão. Eu sugeriria ao eminen
te Presidente dessa subcormssáo, que se hou
vesse alguma dúvida sobre esse ponto, ele fosse
submetido à decisão dos membros desta Subco
missão.

O SR. PRESIDENTE HERMES ZANETI - É
o que esta Presidência deseja fazer. Eu vou reler.

O SR. CONSTITUINTE CHICO HUMBERTO
Parece que há uma certa confusão - não sei
se ..,

O SR. PRESIDENTE HERMES ZANETI- Eu
vou reler a ata, se me permite o Constituinte Chico
Humberto.

O SR. CONSTITUINTE CHICO HUMBERTO
Porque nós não tocamos no assunto específico
de contravenção. Nem muito menos...

O SR. PI~ESIDENTE HERMES ZENETTI - O
Sr. Constituinte Chico Humberto levanta a ques
tão de ordem sobre a inclusão das atividades de
lazer, turismo e jogo na subcomissão. O Consti
tuinte Louremberg Nunes Rocha julga necessário
que se consulte a subcomissão temática, e, poste
riormente, a comissão de sistematização, caso
necessário,

(Procede-se à Leitura Da Ata)

Não há nenhum registro em ata de decisão
sobre este assunto. Eu pergunto se alguns dos

Srs. Constituintes têm propostas para decidir so
bre este assunto.

O SR. CONSTITUINTE CHICO HUMBERTO
Eu apenas queria fazer uma observação de que
a Constituição não vai normatizar jogo. Ela vai
apenas dizer se é permitida ou se não é a prática
do jogo Vai haver uma legislação específica a
esse respeito. Então, nós vamos nos ater apenas
na legalização, ou não, no caso especificamente
do jogo do bicho. Não há a participação de contra
ventores ou não há intenção de se trazer para
cá, nada disso. Eu acho que a proposta foi feita,
porque seria o momento de nós encararmos e
enfrentarmos as realidades que passamos. Eu
gostaria até de citar um exemplo, porque outro
dia eu partícipe! de um debate, onde estavam
outros Deputados, a respeito de aborto. Eu sou
médico e falo com muita tranqüilidade a respeito
do aborto. E citei o fato para que os colegas pu
dessem decidir; todos foram contra. Contra mim,
logicamente, porque estava alí defendendo um
estado que se pratica no Brasil hoje. São 3 milhões
de abortos praticados no Brasil, Desses, 50 mu
lheres vão ao óbito. POIS bem, 60% das mulheres
que conseguem sobreviver têm complicações
gravissimas na medicina, com peritonite, com es
terectomias, com cirurgias graves e eu perguntei
a eles: como é que vocês vão resolver esse proble
ma que ai está? E com a agravante, a nossa socie
dade é conivente com o estado atual de coisas.
Quer dizer, nessa hora eles já não puderam mais
solucionar o problema, fugiram na discussão.

Quer dizer, nós temos uma realidade. Nós te
mos que botar na Constituição se vai ser permitida
ou não a prática do jogo. O outro, que a legislação
específica decida - não é conosco aqui, absolu
tamente

O SR. PRESIDENTE Hermes Zaneti - Eu faria
um apelo, pois ainda há dois Constituintes que
pediram a palavra; eu faria um apelo para que
pudéssemos ser sintéticos e pudéssemos, em se
guida, decidir este assunto, para adotarmos outras
decisões antes de encerrarmos a nossa reunião.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Flo
restan Fernandes

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES- Eu proporia que esses dois assuntos,
Turismo e Jogo, fossem excluídos da nossa alça
da. Nós já estamos numa comissão que trata de
carrapato, calicida, etc., a Comissão Família, Edu
cação, Cultura, Esporte, Comunicação, Ciência
e Tecnoloqta, só falta agora nós procurarmos
mais sarna para nos coçar. Eu tenho a impressão
que o melhor era ficarmos com o lazer, que é
um assunto realmente importante e que é parte
da cultura. O Sr. Presidente deve pôr em votação
quem é a favor e quem é contra Eu acho que
nós não temos que estar discutindo nem turismo
e nem jogo.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Átila Lira.

O SR. CONSTITUINTE ÁTILA liRA - Eu creio
que essa questão de contravenção não pode nem
ser discutida no âmbito desta comissão, porque,
inclusive, essa matéria ligada a jogo, creio que
seja de legislação ordinária. E muito menos não
tem a menor pertinência com os assuntos que
nós vamos debater. Eu acho que não pode mais
nem ser discutida aqui essa questão do jogo.

E também, em parte, concordo com o Profes
sor sobre definir a restrição, a que nível nós vamos
discutir essa questão de turismo, porque senão
pode até comprometer em algum detalhe.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Lauremberg
Nunes Rocha

O SR CONSTITUINTE LAUREMBERG NUNES
ROCHA - O relator da Comissão Temática,
quando esteve aqui hoje pela manhã, ressaltou
muito bem que as subcomissões serão o mo
mento técnico da Constituinte Será onde haverá
um debate de nível técnico. Porque, a partir da
discussão na Comissão Temática e depois na Sis
tematização e no Plenário, nós teremos posiciona
mentos políticos, decisões de nivel político. Isso,
evidentemente, vai ficar muito claro desde logo
Então, não haverá aqui - e aí eu entendo que
esses Iobbies todos não vão se exercitar aqui,
a nível de subcomissão, na medida em que as
decisões serão a nível técnico. Eles exercerão de
pois, onde as decisões políticas ocorrer - não
aqui, no nível técnico, eles nem vão se preocupar
em VIr aqui para querer influenciar, porque aqui
a discussão terá outro nível. Mas. de qualquer
maneira, evidentemente que as exposições do
Constituinte Márcio Braga assustam, a quem, co
mo nós todos, estamos preocupados com a edu
cação cultura e esporte, teremos que evitar aqui
o problema de jogo do btcho, Mas, me parece
também, e por isso a minha sugestão, da parte
da manhã, desta consulta para que houvesse a
compatibilização, para que não houvesse esse
problema que estamos aqui discutindo, sem ne
nhuma definição. Porque o Constituinte Márcio
Braga, por exemplo, não traz uma posição 
não, o turismo já está definido em tal comissão.
Então, nós estamos aí com uma posição de assu
mir ou não assumir e o Arthur da Távola hoje
de manhã propunha que nós assumíssemos o
turismo.

Agora, tecnicamente, no turismo pode entrar,
eventualmente, uma discussâo sobre jogo, não
com o sentido de decisão sobre se o jogo ser
constitucional ou não.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência vai tomar votos para decidir esse as
sunto. E acata para isto...

O SR. CONSTITUINTE BEZERRA DE MELO
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Bezerra de
Melo.

O SR. CONSTITUINTE BEZERRA DE MELO
- Eu estou de acordo com a proposta feita pelo
ilustre Professor Florestan Fernandes. Eu acho
que os temas desta subcomissão já são tão am
plos, tão profundos, tão vastos que nós não vamos
ter tempo seque para aprofundar alguns deles
Se nos metermos pelo cipoal do turismo e, princi
palmente do jogo, que inclui a contravenção, etc,
teremos realmente - como disse o Constituinte
Márcio Braga, aborrecimentos os mais sérios, e
vamos desviar a nossa atenção de educadores,
porque aqui todos nós somos educadores, com
problemas secundános que não dizem respeito,
a meu ver, como a nossa subcomissão Eu acho
que o jogo deve ser questão de lei ordinária, não
deve entrar na Constituição, não deve ser tema
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a ser discutido numa comissão da família,da edu
cação, do esporte, da ciência e da tecnologias.
Acredito que isso até escandalize, se bem que
o escandalo hoje seja considerado quase que uma
rotina na sociedade atual, escandalize profunda
mente a farnílíabrasileira e traga problemas muito
sérios para esta subcomissão. Nós temos que
arcar com o ônus de, ao mesmo tempo em que
estamos estudando e aprofundando o tema de
educação, tenhamos também que aprofundar o
tema da deseducação, que é o jogo, principal
mente o jogo do bicho. Eu acho que o jogo,
não deve, de maneira alguma, ser tocado sequer
numa subcomissão de educação. O turismo ain
da passaria, mas o jogo, o meu voto seria inteira
mente contrário a isso.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zanetti) - Va
mos votar a sugestão do Constituinte Florestan
Femandes. Foi no sentido de que se votassemos...

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNAN
DES - Eu acho que devíamos por em votação
a inclusão do lazer apenas, excluindo o tunsmo
e o jogo.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zanetti) - E o
jogo expressamente. Essa é a sua proposta.

O SR. CONSTITUINTE CHICOHUMBERTO
Sr. Presidente, peço desculpas por voltar à tônica,
porque nós defendemos o turismo como cultura.
E assim é feito no Brasil. Então, faço até como
sugestão, que se retire a palavra jogo já que o
pessoal está alvoroçado por causa do jogo, e eu
não estou aqui para defender jogo nenhum, nem
contraventor nenhum, mesmo porque a minha
área é totalmente outra, mas eu gostaria que anali
sássemos o turismo sim, porque o turismo faz
parte da cultura nacional. O turismo é hoje eviden
ciado, e priorizado, justamente nas festas folcló
ricas - e nós temos exemplos disso, que eu já
citei aqui várias vezes.

O SR. CONSTITUINTE MÁRCIO BRAGA - Sr.
Presidente, para encerrar.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zanetti) - Eu
pediria a compreenção aos Srs. Constituintes, e
penso que todos já estamos esclarecidos, eu aca
to as duas propostas dos dois Constituintes, no
sentido de compreender o seguinte: vamos votar
se incluímos o turismo, e depois votar se incluí
mos lazer.Compreendido, nesta decisão, que não
trataremos da questão do jogo. É esta proposta
do Constituinte Chico Humberto. É isto?

O SR. CONSTITUINTE CHICOHUMBERTO
Parte dela seria a proposta do companheiro Flo
restan Fernandes, quer dizer, a minha proposta
seria apenas de subtração do termo jogo.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zanetti) - Éesse
o entendimento da Presidência. Então vamos de
cidir sobre o seguinte entendimento: se incluíimos
turismo e se incluímos lazer. Em ambos os casos,
como peja manhã o entendimento da comissão
era ~e que nos dois estavam incluídos a questão
~ Jogo, fica expressamente entendido de que
nao trataremos da questão do jogo. É isto?

O SR. CONSTITUINTE CHICOHUMBERTO
Sr. Presidente, houve uma aprovação pela manhã,
com um número maior a respeito, sim, de se
tratar do Jazer e do turismo nesta comissão, com
umafreqüência muito maior de Constituintes. En
tão, nós podemos é voltar atrás...

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zanetti) - Eu
queria lembrar ao Constituinte que eu li a ata
onde não consta que tenha sido aprovado.

O SR. CONSTITUINTE CHICOHUMBERTO
Fora inclusive feita uma consulta ao Relator da
Comissão de Temática.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zanetti) - Vou
reler a ata; devo pedir compreensão ao Consti
tuinte Chico Humberto, vou reler a ata porque
aqui não consta que tenha sido aprovado.

(Procede-se à leitura da Ata)

Nada mais consta na ata. Então, eu preciso
pedir a compreensão aos Constituintes para deci
dirmos no voto essa questão.

Srs. Constituintes estamos em regime de vota
ção, e eu pediria a compreenção de V. Ex',

O SR. CONSTITUINTE (Tadeu França) - Para
encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE HERMESZANETTI - Já
estamos em regime de votação nobre Constituin
te, e eu pediria a sua compreensão para que pu
déssemos decidir. Entendo que...

O SR. CONSTITUINTE TADEU FRANÇA - É
apenas uma proposta para colocarmos três vota
ções. Se incluírmos o turismo, o lazer e o jogo.
Porque na ata consta também o jogo. Eu acho
que o jogo deve constar.

O SR PRESIDENTE HERMES ZANETI-A me
sa aceita a sugestão de V.Ex'

Em votação os nobres Constituintes que enten
dem que esta Comissão deve tratar do problema
do turismo, da questão turismo permaneçam sen
tados. Os contrários se manifestem. (Pausa.)

Aprovado, com dois votos contra.
Os membros da Comissão que entendem que

devemos tratar aqui da questão do Jazer, perma
neçam sentados. Os contrários se manifestem.
(pausa).

Aprovado, com um voto contrário.
Os membros da comissão que entendem que

esta comissão deva tratar da questão do jogo,
permaneçam sentados. Os contrários se mani
festem.

Rejeitado, com oito votos contra. Foi rejeitada,
portanto, a proposta. De modo que esta comissão
expressamente decide incluir no seu trabalho tu
rismo e lazer, e excluir do seu trabalho o jogo.

O SR. CONSmUINTE MÁRCIO BRAGA - A
sessão está sendo gravada, e eu quero deixar claro
o meu pensamento. Eu não sou contra o debate
do jogo, eu acho que o momento certo de se
repensar, de se rediscutir este País é o momento
da Constituinte. Só acho que o tema jogo, não
deve estar numa mesma comissão ou subcomis
são que vá tratar da cultura, da educação, da
família e do esporte neste País. É apenas isso,
em outro lugar estarei lá para discutir.

O SR. PRESIDENTE HERMESZANETTl- fI·
ca registrado o pensamento de V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE MÁRCIO BRAGA
Obrigado pelas sua atenção e paciência.

O SR. CONSTITUINTE TADEUFRANÇA- Sr.
Presidente, para explicar o meu voto contrário
ao lazer, eu considero uma redundância... esporte
é lazer, turismo é jazer e uma vez aprovado o

termo Jazer, evidentemente todo o tipo de Jazer
passa a ter uma determinada abertura para deba
tes aqui nesta casa. Então, pela redudância, eu
me posicionei contrário ao lazer, apenas por uma
questão de expor aos motivos.

O SR. PRESIDENTE HERMES ZANETTl- A
sr Constituinte Márcia Kubitscheck havia levan
tado a questão do espaço reservado ao debate
sobre cultura pela Subcomissão. Gostariámos de
retomar essa questão para dar-lhe o tratamento
adequado, considerando essa Presidência, que
tem razão a Constituinte Márcia Kubitschek.

O SR. CONSmUINTE JOÃO CALMON -In
tervenção fora do microfone, inaudível.

O Presidente desta Subcomissão e o Relator,
nós fomos convidados, convocados pelo Presí
dente Ulysses Guimarães para uma reunião às
7 horas. Eu lamento não poder ficar, porque nós
vamos discutir qual o ritmo de trabalho das comis
sões e das subcomissões nessa reunião. Eu pedi
ria licença para me retirar e sugeriria, se me fosse
permitido, que o Presidente indicasse um Relator
ad hoc, para me substituir ..

O SR. CONSTITUINTE CHICOHUMBERTO
Senador, só para aprovação das datas, o Senhor
não poderia ficar? E rapidíssimo.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Eu
gostaria, então, de contar com a colaboração do
Senador João Calmon, e de todos os Senhores
e as Senhoras Constituintes, no sentido de que
pudéssemos decidir logo essa questão, e eu con
sulto se há sugestão para equacionar o problema
indicado pela Constituinte Márcia Kubitschek.

A Constituinte Márcia Kubitschek com a pa
lavra.

A SRA. CONSTITUINTE MÁRCIA KUBITS
CHEK - Eu acho que a gente poderia fazer o
seguinte: na terça-feira, dia 5, fazer lazer e turismo.
Na quarta-feira, dia 6 lazer e esporte - porque
o turismo entra no lazer também, corretoê-E na
quinta-feira, dia 7 e sexta-feira, dia 8, cultura e
cultura. Essa é a minha proposta. '

O SR. PRESIDENTE - (Hermes Zaneti) - A
Presidência consulta se alguém o/'contrárioa essa
proposta.

O SR. CONSmUINTE PEDRO CANEDO _
Ficamos apenas com meia reunião para o es
porte.

Sugeriria que nós ficássemos no dia 5 com
cultura e apenas invertêssemos - passaria cultu
ra para o dia 5, cultura e esporte para o dia 6,
esporte e turismo para o dia 7, e lazer e turismo
para o dia 8.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
sultamos a Constituinte Márcia Kubitschek se
concorda com a proposta do nosso Vice-Presi
dente, no sentido de que esta Presidência, consí
derando uma seqüência, que me parece até natu
ral, educação, cultura, até pelo próprio enunciado
da nossa comissão e pelos próprios dias da sema
na em que isto seria contemplado, parece que
contemplaria melhor a proposta de V.Ex'.

A SRA. CONSTITUINTE MÁRCIA KUBITS
CHEK- Perfeitamente, concordo.
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o SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Então,
estamos de acordo, e está aprovado. E eu pediria
apenas que nos repetisse aqui a proposta para
que todos pudéssemos anotar. Por gentileza o
nosso Více-Presldente.

o SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Seria: dia 5 cultura; dia 6 cultura e esportes; dia
7 esporte e turismo; e no dia 8 turismo e lazer.
Cultura teria um dia próprio, o dia 5 seria exclusi
vamente para cultura. E dia 6 cultura e esportes,
no dia seguinte cultura e esportes.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Per
mita, eu queria lembrar, que fica de pé aquela
proposta que eu fiz antes: poderemos suspender
os trabalhos e retomá-los, caso haja necessidade
de tempo maior.

A SRA. CONSTITUINTE MÁRCIA KUBITS
CHEK- Exato, e como na quarta-feira nós pode
mos fazer isso de manhã e de tarde, porque não
tem sessão plenária de manhã, eu acho que aí
vai dar tempo.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Muito
bem, penso que assim temos então aprovado aí
o nosso roteiro.

Repetindo: 23, 28, 29 e 30 educação; 5 cultura;
6 cultura e'esportes; 7 esportes e turismo; 8 turis
mo e lazer.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO
Para encerrar, eu quero saber do Presidente se
ficou aprovada a minha proposta de se fazer uma
ampla divulgação desse calendário através da im
prensa, e a convocação de todas as entidades
que queiram participar dos debates.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência entende que esta é uma determina
ção natural, decorrente da aprovação desse calen
dário agora. Solicitamos da Secretaria desta Sub
comissão que providencie, no sentido de que pos
samos dar a mais ampla divulgação deste calen
dário, dar a mais ampla divulgação de que todas
as entidades vinculadas a estas atividades tenham
oportunidade de se inscreverem para serem ouvi
das, nesta Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CALMON -In
clusive através da voz da Constituinte no rádio
e na televisão, e não apenas na imprensa.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Eu
ainda não posso encerrar, sem combinarmos se
teremos amanhã, pela manhã, reunião ou não.
Amanhã temos reunião plenária, amanhã à tarde.
Segunda-feira, às 9 horas e 30 minutos, retoma
mos os nossos trabalhos. Segunda-feira à tarde
há sessão da Câmara e do Senado.

O SR. CONSmUINTE CHICOHUMBERTO
Sr. Presidente, eu apenas gostaria de lembrar
quanto ao nosso calendário, porque eu vi compa
nheiros nossos se dirigindo aos seus Estados 
muitos deles distantes, na alegação de que não
voltariam na próxima semana, por causa do ad
vento da Semana Santa. Isso talvez possa preju
dicar inclusive os nossos trabalhos quanto ao
quorum.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência compreende isso, e no entanto isso
já foi discutido pela manhã, de que na próxima
semana teríamos trabalho segunda-feira, terça
feira e quarta-feira, retomando na terça-feira da

outra semana. Está convocada a Comissão para
segunda-feira, às 9 horas e 30 minutos.

Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DE SISTEMATIZA
ÇÃO

ATADARE9NIÃO DE INSTALAÇÃO
DACOMlSSAO DE SISTEMATIZAÇÃO

Aos nove dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezessete horas
e trinta minutos, no Auditório Nereu Ramos 
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se
a Comissão de Sistematização, com a finalidade
de proceder à eleição para os cargos de Presi
dente e de Primeiro e Segundo Vice-Presidentes.
Havendo quorum, nos termos regimentais, assu
miu a Presidência dos trabalhos, por ser o mais
idoso dentre os presentes à reunião, o Senhor
Constituinte Afonso Arinos (PFL-RJ) que, após
fazer rápidas referências nominais a personalida
des brasileiras ilustres que serviram ao nosso País
em diversas oportunidades e nas mais variadas
áreas de atividade, mesmo já em idade avançada,
destacou as grandes responsabilidades que o mo
mento reserva a todos os Constituintes; em segui
da, passou a Presidência ao Senhor Constituinte
Nelson Carneiro (PMDB-RJ), tendo em vista con
siderar-se impedido, diante de sua postulação ao
cargo de Presidente do Órgão. Estiveram presen
tes os seguintes Senhores Constituintes: Paulo
Ramos, Nilson Gibson, Carlos SantAnna, Luíz
Eduardo, Gastone Righi, Francisco Benjamim,
João Calmon, Osvaldo Coelho, Oswaldo Uma Fi
lho, Afonso Arinos, Joaquim Bevilácqua, Prisco
Viana,Antômo Carlos Mendes Thame, Rodrigues
Palma, Milton Reis, Inocêncio Oliveira,José Luiz
Maia, Renato vianna, Paulo Pimentel, José Tho
maz Nonô, Aloysio Chaves, Aluízio Campos, Ha
roldo Sabóia, Nelson Jobim, José Paulo Bisol,
Sigmaringa Seixas, Raimundo Bezerra, Sandra
Cavalcanti,Adolfo Oliveira, Celso Dourado, Alceni
Guerra, Antônio Carlos Konder Reis, Egídio Fer
reira Lima,José Ulyssesde Oliveira,Arturda Távo
la, Francisco Pinto, Haroldo Uma, ManoelMoreira,
Antônio Farias, Siqueira Campos, Carlos Chiarelli,
Virgildásio de Senna, Lysâneas Maciel,Eraldo Ti
noco, José Santana, José Fogaça, Enoc Vieira,
Christóvam Chiaradia, Marcondes Gadelha, Ber
nardo Cabral, Gerson Peres, MárioAssad, Cid Car
valho, Fernando Lyra,Fernando Gasparian, Amai
do Prieto, Luís Ignácio Lula da Silva, Francisco
Dornelles, José Freire, Alfredo Campos, Oscar
Corrêa, João Herrmann Neto, Nelton Friedrich,
Severo Gomes, Ricardo Fiúza,Roberto Freire,Abi
gail Feitosa, Jarbas Passarinho, Ademir Andrade,
Carlos Mosconi, Fernando Bezerra Coelho, Fer
nando Henrique Cardoso, José Ignácio Ferreira,
José Richa, José Serra, Nelson Carneiro, Edme
Tavares, José Jorge, José Uns, Darcy Pozza e
Francisco Rossi - todos titulares e mais os su
plentes Luiz Henrique, José Maranhão, Jonas Pi
nheiro, Márcio Braga, Chagas Rodrigues, Simão
Sessin, VIlson Souza, Rose de Freitas, Aécio Ne
ves, Albano Franco, Paes Landim, Itamar Franco,
Roberto Balestra, José Genoino, Miro Teixeira,
João Agripino, Roberto Brant, João Natal, Moza
rildoCavalcanti,AdylsonMotta,AldoArantes,José
Maria Eymael, Bocayuva Cunha, José Costa, Oc
távio Elísio, Daso Coimbra e Uldurico Pinto. O
Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos
e convidou, para integrarem a Mesa na condição
de Secretários escrutinadores, os Senhores Cons- -

tituintes Oswaldo Uma Filho (PMDB-PE) e Sandra
Cavalcanti (PFL-RJ); presente ao recinto da reu
nião, foi convidado, também, a sentar-se à Mesa,
como homenageado, o Senhor Benjamim Farah,
na condição de ex-Constituinte que participou da
elaboração da Carta Magna de mil novecentos
e quarenta e seis. Prosseguindo, foi concedida
a palavra, pela ordem, aos Senhores Constituintes
Adolfo Oliveira, Chagas Rodrigues, José Louren
ço, Femando Henrique Cardoso, Aluízio Campos,
MárioCovas, MiltonReis, Lysâneas Maciele, para
questões de ordem, aos Senhores Constituintes
José Genoino, Luís Ignácio Lula da Silvae Gerson
Peres, os três últimos declarando-se contrários
aos critérios utilizados para a composição desta
Comissão e à distribuição das respectivas vagas
entre os Partidos que integram a Assembléia Na
cional Constituinte. O Senhor Constituinte Chagas
Rodrigues, com a palavra, sugeriu fosse feita a
eleição para o cargo de Presidente pelo processo
de aclamação, por ser o Senador Afonso Arinos
candidato único e de consenso, o que foi negado
pelo Senhor Presidente, por vedação regimental.
Antes de responder às questões de ordem levan
tadas, o Senhor Presidente prestou minuciosos
esclarecimentos sobre os critérios a serem adota
dos na eleição a anunciou os nomes dos candi
datos aos cargos em disputa, que foram os se
guintes Senhores Constituintes: Senador Afonso
Arinos (PFL-RJ) para Presidente; Deputados Pi
menta da Veiga (PMDB-MG) e Aluízio Campos
(PMDB-PB) para Primeiro Vice-Presidente e Bran
dão Monteiro (PDT-RJ) para Segundo Vice-Pre
sidente. O Senhor Constituinte José Genoíno, rei
terando a questão de ordem levantada antes, pe
diu, inclusive, a suspensão da reunião e o conse
qüente adiamento da eleição, até que a Presi
dência da Assembléia decidisse sobre sua recla
mação, no que conceme ao número de membros
originários a integrarem esta Comissão que, no
seu entendimento, como fixado no Regimento
Interno, seria apenas quarenta e nove e não cin
qüenta e três. Retomando a palavra, o Senhor
Presidente respondeu às questões colocadas, de
clarando que houve, em verdade, um acréscimo
de quatro vagas na composição originária deste
Órgão, exatamente para atender ao dispositivo
regimental que assegura a participação de todos
os Partidos com assento na Assembléia; disse
ainda que não podia acatar o pedido de suspen
são da reunião, entretanto determinava, naquele
momento, o registro em Ata das colocações feitas,
assegurando que a Comissão se curvará à decisão
que vier a ser dada na instância superior. Feita
a chamada nominal, pela Senhora Constituinte
Sandra Cavalcanti, o Senhor Presidente determi
nou o início do processo de votação, do qual
participaram oitenta e seis membros. Antes de
iniciar a apuração, o Senhor Presidente convidou,
em, para auxiliarem nos trabalhos, os Senhores
Constituintes Inocêncio Oliveira(PFL-PE) e Daso
Coimbra (PMDB-RJ). Aberta a uma e anunciados
os votos, a eleição apresentou o seguinte resul
tado: para Presidente - Afonso Arinos (PFL-RJ),
que obteve setenta e quatro votos, havendo doze
votos em branco; para Primeiro-Vice-Presidente
- Aluízio Campos (PMDB-PB), com quarenta e
oito votos e Pimenta da Veiga (PMDB-MG), com
trinta e cinco votos, havendo três em branco; para
Segundo-VIce-Presidente - Brandão Monteiro
(PDT-RJ), que recebeu setenta votos, havendo
dezesseis em branco. Diante do resultado, o Se-
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nhor Presidente declarou eleitos e empossados
nos respectivos cargos os Senhores Constituintes:
Senador Afonso Arinos - Presidente; Deputado
Aluízio Campos - Primeiro-Vice-Presidente e De
putado Brandão Monteiro - Segundo-Vice-Pre
sidente. Falando, em seguida, para cumprimentar
os eleitos, o Senhor Constituinte MárioCovas con
gratulou-se com 05 empossados e discorreu so
bre o processo de escolha adotado, analisando
a extensão do resultado do pleito. Usou também
a palavra o Primeiro-Vice-Presidente eleito, Se
nhor Constitumte Aluízio Campos, agradecendo
a sua escolha para o cargo e conclamando os
companheiros a emprestarem à nova Carta Mag
na a experiência, capacidade, trabalho e o devota
mento que merece o povo brasileiro. Às vinte ho
ras e dez minutos, após agradecer a colaboração
dos escrutínadores, deixou a Presidência dos tra
balhos o Senhor Constituinte Nelson Carneiro
(PMDB-RJ), passando-a ao seu titular eleito. Na
Presidência, o Senhor Constituinte Afonso Arinos
convidou os eleitos a tomarem seus lugares à
Mesa e agradeceu a deferência com que lhe tribu
taram na eleição, fazendo uma profecia de fé no
sucesso das atividades constituintes que se inicia
vam, discorrendo, num breve histórico, sobre a
trajetória constitucionalista brasileira e chamando
a atenção de todos para o anteprojeto de Consti
tuição, da Comissão Provisória de Estudos Consti
tucionais que tivera a honra de presidir e cujo
texto entendia ser peça de significativo valor na
discussão e preparo da nova proposta da Consti
tuição a ser produzida para o nosso País. Prosse
guindo, o Senhor Presidente designou para o caro
go de Relator da Comissão o Senhor Constituinte
Bernardo Cabral (PMDB-AM). Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião
àsvinte horas e vinte minutos. O inteiro teor da
reunião foigravado, devendo ser traduzido e publi
cado no Diário da Assembléia Nacional Constí
tuínte, passando a fazerparte integrante desta Ata.
E, para constar, eu, Maria Laura Coutinho, Secre
tária, lavrei a presente Ata que, após lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente e Irá
à publicação. - Monso Arinos.

O SR. PRESIDENTE(Afonso Arinos) - Haven
do número legal, está aberta a reunião.

Antes de passar a Presidência, que assumo,
temporariamente, como membro mais velho da
Comissão, ao meu colega e velho amigo Senador
Nelson Carneiro, que divide comigo a condição
de mais idoso, quer apenas fazer uma referência
ligeira a essa situação. Entre os homens públicos
brasileiros idosos - fIZ uma pequena lista, hoje,
de memória - homens públicos em todos os
sentidos, não apenas no sentido político, mas
também nas atividades relacionadas diretamente
com as diferentes situações sociais, começaria,
como mineiro que sou, pelo nome de Aleijadinho,
o maior artista plástico do Brasil de todos 05 tem
pos, considerado por alguns críticos Internacro
nais como o maior escultor do século XVIII, ho
mem que se parece com Miguel Ângelo, pois,
como este, era escultor, pintor, arquiteto, urba
nista, além de ter vivido até os 86 anos. Ainda
como exemplos de longenidade citamos: Padre
Antônio Vieira, cujo auge da sua produção, não
só nos Sermões, como nas Cartas, se deu depois
dos 80 anos; meu velho amigo Raul Fernandes,
um dos grandes juristas brasileiros, que teve oca
sião de apresentar uma das conquistas nacionais

em matéria de Direito lnternacional, ou seja, a
dependência recíproca nos tratados internacio
nais. O signatário de um tratado, segundo a cha
mada doutrina Raul Fernandes, que ainda hoje
vige nas Nações Unidas, e tem a correspondência
de deveres igual à daquele outro que tiver assu
mido a mesma responsabilidade; Carlos de Laet,
Barbosa Lima, que está hoje em Brasília. Falei
a seu respeito no dia do seu aniversário; Gilberto
Freyre. Posso dar uma boa notícia a V.Ex" sobre
ele, fez uma operação anteontem e está passando
admiravelmente bem. E ele o maior sociólogo,
um dos maiores antropólogos é um dos maiores
escritores brasileiros;Austreqésro de Athayde, Pre
sidente da Academia Brasileira de Letras; não seno
do preciso apresentar outra indicação; Abgar Re
nauet; Carlos Drumond, o maior poeta brasileiro;
Manoel Bandeira, que o precedeu na morte; Dru
mond, vivo como um pêlo; Bandeira, há pouco
tempo falecido, morreu com mais de 80 anos;
Alceu Amoroso Lima, o maior crítico brasileiro
de todos os tempos, morreu com mais de 80
anos; Pedro Calmon, o maior historiador da nossa
geração, faleceu, também, acima dos 80 anos.
Entre 05 empresários, citaria Amador Aguiar e
Roberto Marinho. Entre os Advogados apontaria
esse modelo de profissional que é Sobral Pinto.

Assim, inteiramente tranquilo quanto a esse pe
queno ponto e ciente das responsabilidades que
me incumbem como possível escolhido pela Co
missão para a sua Presidência, convoco o Sena
dor Nelson Carneiro, meu sucessor em idade,
para assumir a Presidência da Comissão durante
o transcurso do restante da Ordem do Dia pre
vista.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Srs.
Constituintes, cumpre-me, em face do impedi
mento do eminente Senador Afonso Arinos, pre
sidir temporariamente esta reunião.

Inicialmente, convido para integrar a Mesa, co
mo Primeiro-Secretário, os ilustres Constituintes
Oswaldo Lima Filho. (Palmas) e Sandra Caval
canti. (Palmas.)

Está aberto o período destinado às intervenções
dos Srs. Constituintes.

Com a palavra o nobre Deputado Adolfo Oli
veira.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLVEIRA
Sr. Presidente, SI'" e Srs. companheiros da Comis
são de Sistematização, há cerca de 10 dias um
grupo de colegas Constituintes lembrou-se do
meu nome, propondo minha candidatura como
uma alternativa para Presidência da Comissão de
Sistematização. Devo dizer, Sr. Presidente, que
esta simples lembrança veio gratificar alguém que
procurou dar o melhor de si durante três man
datos cumpridos em época tormentosa, difícil,
de 1963 a 1975. Naquela época os atos de arbítrio
se sucediam; os partidos foram extintos da noite
para o dia e em seu lugar surgiu a todo-poderosa
ARENA e a resistência do Movimento Democrá
tico Brasileiro. Tenho muito orgulho de lembrar
minha condição de um dos fundadores do Movi
mento Democrático Brasileiro, lutando e resis
tindo neste Congresso, ao lado de figuras ilustres
que, afortunnadamente, vejo hoje entre nós, a co
meçar pelo eminentíssimo Líder do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro, Senador Má
rio Covas, bem como Benardo Cabral, Gastone

Righi,Paulo Macarini e tantos outros. Cumprimos
nosso papel histórico de resistir, a fim de que
se tomasse possível o que estamos a viveragora:
a abertura política e a perspectiva de uma nova
Constituição para este País. Certamente essa ex
periência anterior foi o motivo da generosa lem
brança do meu nome, mas o homem público
deve ser realista Formou-se nesta Casa o que
se convencionou chamar acordo de cavalheiros.
Através desse acordo foram partilhados todos os
cargos e funções da Assembléia Nacional Consti
tuinte. Parte desse acordo destinou ao Partido Li
beral um modesto cargo de 10 Vice-Presidente
da Subcomissão do Sistema Tributário. Acontece,
Sr. Presidente, que o acordo foi desfeito ontem.
O Partido da Frente Liberal, previamente aqui
nhoado com todas as funções e cargos que lhe
eram atnbuídos, apoderou-se também da PreSI
dência dessa Subcomissão e, de roldão, a Vice
Presidência do Partido LIberai foi sepultada pelo
rompimento do acordo. Então, não me venham
falar em acordo para a eleição que agora vai reali
zar-se. A consideração deve ser outra, porque,
em termos de acordo, não se justificaria a indica
ção de um nome do Partido da Frente LIberal
Acontece que esse nome é o do Senador Afonso
Arinos Convenceram-me de que o cargo e os
encargos da Presidência desta Comissão deve
riam caber àquele que possui maior soma de
titulos e de saber jurídico, inegavelmente o Sena
dor pelo meu Estado. Mas desejo, e disso não
abro mão, Sr. Presidente, deixar aqui a minha
palavra de protesto contra o rompimento do acor
do de cavalheiros contra a sua transformação
num pequenino conchavo e contra o esqueci
mento do trabalho intensíssimo que esta Comis
são vai ter de desenvolver, quando faltam normas
de trabalho regimentais ou pararregimentais, para
orientar a tarefa, quando teremos de organizar
o acompanhamento das atividades de todas as
Comissões e Subcomissões, zelando já pela siste
matização do trabalho final. Mas tudo isso deixa
de ser levado em conta quando se pretende 
reconheço, com justiça - homenagear a figura
do grande Senador Afonso Arinos.

Quanto ao acordo-conchavo, não posso resistir
à vontade de enunciar aqui conceitos do inesque
cível e grande Quintino Bocaiúva, que tem um
de seus mais ilustres descendentes a honrar esta
Assembléia. Diziaele: -o burla das burlas, ó País
admirável, ditosa condição, ditosa gente que não
se precata jamais contra as espertezas e os passes
mágicos desses prestidigitadores saltinbancos".
Palavras cruéis, Sr. Presidente, mas reais e sempre
oportunas. O que cada um de nós deve fazer
a partir de agora é procurar ajudar seriamente
na elaboração desta nova Carta Magna, para que
ela seja mais humana, mais justa e - corres
ponda aos anseios da sociedade. Para isso iremos
contar na Comissão de Sistematização - sem
nos desfazermos das eminentissimas figuras co
mo o SenaforAfonso Arinos, concorreram- com
o Relator, Constituinte Bernardo Cabral.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero agradecer
a todos aqueles que me estimularam a prosseguir
e dizer que esta eleição que agora vai ter lugar
certamente consagrará o voto unânime, com to
das as honras que lhe são peculiares, ao Consti
tuinte Afonso Arinos. (Palmas.)

Termino, Sr. Presidente, prestando - estou
certo em nome de toda a Casa - uma sínqela
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homenagem a um Constituinte de 1946, que, pas
sados quarenta e um anos, volta e está presti
giando esta reunião, o ex-Senador Benjamin Fa
rah, para quem peçourna salva de palmas. (Pal
mas.)

Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Constituintes, mais
uma vez, meus agradecimentos pela gentileza,
pela atenção, pelo estimulo e pela generosidade
com qUE' meu nome foitratado durante os últimos
dias. Hoje tomo a decisão de não concorrer, para
unir a Comissão e para contribuir no sentido de
que prestigiado seja em toda a linha o trabalho
do Constituinte Afons Arinos.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) - An
tes de dar a palavra pela ordem a V. Ex' e se
éstiver de acordo a Comissão, homenagearia nes
te momento aqueles que em 1946 votaram a
mais democrática das Constituições brasileiras,
convidando para que integre a Mesa o ex-Sena
dor, ex-Deputado e ex-Constituinte de 1946, Ben
jamin Farah. (Palmas.)

Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
Chagas Rodríques,

O SR. CONSTITUINTECHAGAS RODRIGUES
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, membros da
Comissão de Sistematização, quero imcialmente
congratular-me, e o faço de modo sincero e calo
roso, com o eminente Constituinte Adolfo Oliveira.
Tive a honra de ser colega de S. Ex" e, quando
o então Chefe do Poder Executivo enviou, em
1967, o projeto de Constituição - que era mais
uma Carta, porque votada por um Congresso já
mutilado - quatro Deputados da antiga Opo
sição foram designados para integrar a Comissão
Central, que apreciou aquele projeto de Consti
tuição que se converteu na Carta de 1967. E entre
os elementos da Oposição, entre os dignos Depu
tados, lá estavam os Deputados Adolfo Oliveira,
Ulysses Guimarães, José Barbosa. E eu, modesto
representante do meu Estado, também tive a hon
ra de integrar, com aqueles quatro companheiros,
a Comissão Central. De modo que conheço há
muito S. Ex' e admiro este eminente homem pú
blico que cresceu hoje, mais ainda em meu con
ceito, com a atitude que teve espontaneamente
de retirar sua candidatura para homenagear aque
le que, sem nenhum favor, é um dos maiores
constitucionalistas deste País, um homem público
liberal, que teve, como outros grandes liberais,
momentos de tormenta. Por isso, receba V. Ex'
minhas congratulações e homenagens. A atitude
de V.Ex' não me surpreendeu.

Sr. Presidente, em meu nome e em nome do
eminente Relator Bemardo Cabral - de quem
também tive a honra de ser colega, pois fomos
cassados todos no mesmo ano, ele, Covas, este
modesto orador e outros -, quero homenagear
aqueles que hoje estão verdadeiramente convic
tos de que a Nação precisa ter uma Constituição
que vá ao encontro dos reclamos do nosso povo,
uma Constituição moderna, que atenda aos rigo
res da técnica constitucional e, sobretudo, aos
grandes apelos das populações marginalizadas
e exploradas deste País.

Quero também, Sr. Presidente, render home
nagem ao grande Constituinte Afonso Arinos. Já
que temos apenas um candidato, quero propor,

neste congraçamento em tomo da liberdade e
da justiça social, por aclamação, para Presidente
da Comissão de Sistematização, o nome, sob to
dos os títulos honrado e brilhante, do grande mes
tre Afonso Arinos de Melo Franco. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Aten
dendo à questão de ordem levantada no final do
discurso do ilustre Constituinte Chagas Rodri
gues, devo informar a S. Ex', lamentando, da im
possibilidade de acolhê-la, já que o Regimento
exige a votação.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Lourenço.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO 
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Constituintes, Srs. líde
res partidários, minhas Senhoras, meus Senhores,
meus caros jornalistas, creio que estamos aqui,
hoje, para o encontro final do trabalho de estrutu
ração da Constituinte do País: o Regimento, as
comissões temáticas e subcomissões, designa
ção dos dirigentes das respectivas Mesas. Hoje
estamos reunidos para eleger o Presidente e os
dois Vice-Presidentes que irão dirigir a Comissão
de Sistematização. Difícil não foi chegarmos até
aqui; fácil também não foi realizar esse encontro,
que significa, antes de tudo, conciliação, diálogo;
significa "sobretudo" que o entendimento preva
lece sempre sobre o enfrentamento. Este encon
tro que se está realizando agora é resultado "por
tanto" do entendimento.

Eminente Professor Afonso Arinos, Senador
Constituinte pelo Rio de Janeiro, V. Ex' significa
para todos nós conciliação, encontro com a Cons
tituinte, com a Nação. Os candidatos a Vice-Pre
sidentes, indicados pelas respectivas Líderanças,
terão apoio do meu partido. V.Ex', eminente Pro
fessor Afonso Arinos, candidato do Partido da
Frente Liberal, candidato único depois do gesto
louvável do ilustre Constituinte Adolfo Oliveira,
tem do nosso partido total apoio e a certeza de
que sempre ao seu lado estaremos nos momen
tos das grandes decísôes que certamente serão
tomadas nesta Comissão; decisões em que preva
lecerá sempre a vontade da Nação e estará sem
pre presente, como disse ao início de minhas
palavras, o espírito do entendimento e da concilia
ção. V. Ex' e Bemardo Cabral, Constituinte pelo
Amazonas, interpretam bem o espírito do diálogo
que deve prevalecer entre todos os homens res
ponsáveis pela elaboração da nova Constituição
brasileira. Eu saúdo todos: saúdo V. Ex', Consti
tuinte Nelson Carneíro, que preside esta reunião;
saúdo V. Ex', Constituinte Afonso Arinos; saúdo
V. Ex', Constituinte Bemardo Cabral. De mãos
dadas devemos permanecer, e num abraço deve
mos esquecer as siglas partidárias e dizer a uma
só voz: aqui estaremos, em nome da conciliação,
para servir à Nação e sermos intérpretes perma
nentes dos valores maiores da Nação brasIleira.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) - Não
havendo mais quem queira usar da palavra, a
Presidência deseja, preliminarmente, prestar os
seguintes esclarecimentos:

lo) O processo de votação será por escrutínio
secreto, logo após lida a relação norntnaJ dos Srs.
membros desta Comissão;

20
) Os Srs, Constituintes, membros desta Co

missão, dirigir-se-ão à cabine de votação, à es-

querda desta mesa, onde encontrarão as cédulas
e as sobrecartas;

30
) Apos a colocação dos votos em uma única

sobrecarta, V. Ex" deverão depositá-la na urna
sobre a mesa, assinando, em seguida, a lista de
votação;

40
) A ausência de cédula na sobrecarta signifi

cará voto em branco.
50)Os Senhores membros que não desejarem

votar assinarão somente a lista de presença;
6°)Em razão do acompanhamento dos traba

lhos, os componentes desta Mesa votarão em últi
mo lugar;

70) Os Senhores membros suplentes somente
terão oportunidade de participar desta votação
na seguinte condição: na ausência do titular per
tencente ao mesmo Partido. Esta Comissão, co
mo sabemos, é composta de 93 membros efeti
vos. (Art. 13, § lo, do Regimento Intemo.)

A ausência do titular só sera configurada após
votarem os componentes da Mesa;

80
) Serão proclamados eleitos, e imediatamente

empossados, os candidatos que obtiverem a
maioria absoluta dos votos dos membros da Co
missão (Art.20

, § 20
, mciso X,do Regimento Inter

no).
No presente caso, são 48 votos. Em primeira

votação ou maioria simples, segundo escrutínio
(Art. 20

, § 2 0
, inciso XII).

9") Em caso de empate, será considerado eleito
o mais idoso.

Quero comunicar aos suplentes membros da
Comissão que é candidato ao cargo de Presidente
o eminente Senador Afonso Arinos; ao cargo de
1o -Více-Presidente, os ilustres Constituintes Aluí
zio Campos e Pimenta da Veiga; e ao cargo de
2°-Vlce-Presidente, o nobre Constituinte Brandão
Monteiro.

A Sra. Secretária lerá, a seguir, a lista dos inte
grantes desta Comissão.

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) - Tem
a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte José
Genoino, que já está na tribuna.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, não poderia
fugir ao dever de, como suplente desta Comissão,
levantar a mesma questão de ordem quejá formu
lei à Presidência da Assembléia Nacional Consti
tuinte, porque este é o momento adequado. Co
mo a Presidência da Assembléia Nacional Consti
tuinte considerou necessário examinar a questão
de ordem, não poderia deixar de levantá-la neste
momento da instalação da Comissão de Sistema
tização. A questão de ordem, Sr. Presidente, é
esta: o art. 13, no seu caput, diz o seguinte: "As
8 Comissões serão compostas por 63 membros".
E no § lo do art. 13 ela é explícita e clara A
Comissão de Sistematização é composta por 49
membros, obedecendo à representação de todos
os partidos na Assembléia Nacional Constituinte.
Posteriormente, ela será acrescida com os Presi
dentes e Relatores de Comissão e Relatores de
Subcomissão. A Comissão de Sistematização está
se instalando neste momento e procederá à elei
ção do seu Presidente e dos dois Vice-Presidentes,
com um número de 53 membros, inicialmente.
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Quero registrar a mesma questão de ordem
formulada à Mesa da Assembléia Nacional Consti
tuinte. Trata-se. no nosso entendimento. de uma
anormalidade regimental, porque o regimento é
claro: 49. mais os 40 Presidentes de Comissão.
os Relatores e Sub-Relatores. o que dá um total
de 89 membros. E o Regimento é claro na sua
conta aritmética. porque fala em 49 membros:
6 da Mesa. mais os 63, multiplicados por 8. o
que dá exatamente 559, isto é. a combinação
do art. 13. no seu caput e no § 1·, para que
não haja a anomalia regimental de um membro
de uma Comissão estar em outra.

Outra anormalidade: ter uma Comissão 63, ou
tra 62. e uma outra 61 membros. A questão é
importante, porque a Comissão de Sistematiza
ção é política, tem peso político. Os votos aqui
serão relevantes. As pessoas que aqui votarem
escolherão caminhos, apresentarão propostas ao
Plenário. e temos de levar muito em conta a com
posição da Comissão de Sistematização.

NJ concluir minha questão de ordem, Sr. Presi
dente, reafirmo minha Posição no sentido de que
não podemos, numa questão tão significante, tão
importante, alterar o regimento Intemo num pon
to que é claro, isto é: são 49 membros, e a lista
da Comissão de Sistematização está composta
por 53, nesta fase inicial. Com mais 40, teremos,
portanto, 93 membros, quando o Regimento In
temo é claro ao estabelecer 89.

É esta a questão de ordem que formulou à
Presidência da Comissão de Sistematização. A
mesma questão foi apresentada à Presidência da
Assembléia Nacional Constituinte. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) _
Respondo à questão de ordem do nobre Consti
tuinte José Genoíno, informo a S. Ex' que a mes
ma questão, como acaba de afirmar S. Ex'. foi
submetida à apreciação do Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte e resolvida.

A esta Comissão cumpre acatar a decisão do
Plenário da Assembléia Nacional Constituinte.
Apenas a título de esclarecimento, devo dizer a
S. Ex' que. em vez de 49, o número foiaumentado
para 53. exatamente para atender aos reclamos
justos dos pequenos partidos. Daí resultou o fato
de o nobre Constituinte José Genoíno ser incluído
entre os suplentes do PT.

Por estas razões, nego acolhida à questão de
ordem suscitada pelo ilustre representante de São
Paulo.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente. comunico à Presidência da Comis
são de Sistematização que vou continuar insis
tindo nesta questão de ordem no Plenário da As
sembléia Nacional Constituinte, porque a consi
dero da maior importância. A presença de todos
os partidos tem que ser garantida entre os 49,
e não acrescentando um número maior de mem
bros para favorecer os partidos que têm maior
representação aqui dentro. O Presidente ficou de
examinar a questão de ordem, e o que S. Ex'
me comunicou no plenário foi o seguinte: "A Co
missão de Sistematização poderá instalar-se com
53 membros",

Considero essa decisão discutível. Isso eu não
questiono. Mas o problema não está equacionado
ainda pela Presidência da Assembléia Nacional
Constituinte, conforme resposta dada hoje à tarde
no plenário da Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) - Co
mo vê V. Ex', nobre Constituinte, a Assembléia
Nacional Constituinte é a instância superior, e ca
be a ela a decisão. A deliberação não cabe à
Presidência desta Comissão, mas à Presidência
da Assembléia Nacional Constituinte, perante a
qual foi levantada idêntica questão de ordem.

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) - An
tes de conceder a palavra a V. Ex', há uma questão
de ordem...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR:PRESIDENTE (Nelson Cameiro) - Es
pere, por favor. Não é bem assim. Calma. Darei
a palavra a V.Ex' no momento oportuno.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Mas. Sr. Presidente, é sobre a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - É
sobre a matéria. Calma! Darei a palavra a V. Ex'
no momento oportuno.

Quero agora conceder a palavra ao nobre
Constituinte Mário Covas. que a havia solicitado
antes. Logo após será concedida a palavra a V.
Ex'

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, eu gostaria de falar sobre a questão
de ordem que não foi definida, porque temos
de resguardar a lisura desta votação. Não sei sobre
quê o nobre Constituinte Mário Covas vai falar.
Eu queria apenas lembrar a V. Ex' que pedi a
palavra pela ordem, não por inscrição. O nobre
Constituinte Mário Covas não a pediu pela ordem.

O SR.PRESIDENTE(Nelson Carneiro) - Que
ro lembrar a V. Ex' que o art. 53 estabelece o
seguinte:

"Anenhum Constituinte será permitido fa
lar sem pedir a palavra e sem que o Presi
dente a tenha concedido."

Não concedi a palavra a V. Ex' Concedê-la-el
no momento oportuno

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Como sempre, V.Ex' vai deferir a palavra àqueles
que têm mais poder, deixando os menores e hu
mildes para falar em segundo lugar. Como V.
Ex' é um democrata, respeito o que V.Ex' diz.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Per
gunto ao nobre Constituinte Mário Covas se vai
falar sobre a questão de ordem. O colega encami
nhará a questão de ordem, pois a mesma já foi
decidida. Em todo caso...

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO COVAS - Não.
Sr. Presidente, iria encaminhar a votação. Estou
perfeitamente disponível e à disposição. Posso
perfeitamente aguardar.

a SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) - En
tão chamarei V. Ex' oportunamente. Concedo a
palavra ao Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva,
que já a havia solicitado antes de V. Ex' Depois
concederei a palavra a V.Ex'

a SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA- Gostaria que os companheiros e compa
nheiras Constituintes entendessem que a questão
de ordem levantada pelo Constituinte José Genoí
no é da maior seriedade. Não se trata de querer

criar um caso na instalação da Comissão de Siste
matização. Todos sabem da angústia que toma
conta de nós. por querermos que a Comissão
comece a funcionar logo, a fim de apresentarmos
à Nação nosso projeto de Constituição. Entre
tanto. acredito que quando o Constituinte Fernan
do Henrique Cardoso. Relator do Regimento Inter
no, levou-o à votação final. havia clareza - e
está explicitado que seriam 49 membros efetivos,
fora os Relatores e Presidentes. Mas quando o
cálculo foi feito para se discutir a proporciona
lidade, que já deveria levar em consideração os
pequenos partidos. isso não ocorreu e considere
proporcionalidade sobre os 49 membros. O dado
concreto - e depois eu gostaria até de conversar
com o Constituinte Mário Covas - é que o PMDB
deveria ter dois ou três membros a menos na
Comissão de Sistematização, e o PFL deveria ter
um ou dois membros a menos, para que os pe
quenos partidos entrassem na proporcionalidade.
E mantiveram a porporcionahdade dos 49, sem
incluir os pequenos partidos. Depois incluíram
os pequenos partidos. passando para 53. Isso sig
nifica que, se mstalada esta Comissão com 53
membros, o Regimento Interno estará totalmente
prejudicado. porque vaihaver Comissão com ape
nas 61 membros, quando tal Diploma estabelece
que são 63. Como não estamos aqui para criar
caso, repito e como não há qualquer decisão da
plenária sobre a questão de Ordem levantada pelo
companheiroJosé Genoíno, gostaria de ponderar
à Mesa que, antes de colocar a matéria em vota
ção, ela se reunisse

Está aqui o Constitiuinte Mário Covas, estão
aqui o PT e outros partidos políticos, para fazer
uma verificação e constatar se os números estão
ou não errados, porque, nesta brincadeira toda.
quem perdeu um membro foi o Partido dos Tra
balhadores, que tinha direito e dois e está com
um. Somos favoráveis a que todos os partidos
estejam representados. mas somos favoráveis a
que o Regimento Intemo seja cumprido, com a
Comissão tendo apenas 49 membros efetivos.

a SR. CONSTITUINTE (Gerson Peres) - Pos
so falar, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) - Co
mo se vê, o nobre Constituinte Luiz Inácio Lula
da Silva renova a questão de ordem suscitada
pelo Constituinte José. Genoíno. e reafirma estar
ela submetida à apreciação da Presidência da As
sembléia Nacional Constituinte Antes desse pro
nunciamento. é evidente que a Comissão não de
ve adotar qualquer posição.

Concedo a palavra ao Constituinte Gerson Pe
res. esclarecendo que seu partido não é menos
numeroso que o Partido dos Trabalhadores. Con
cedi a palavra pela ordem. Não houve, portanto.
qualquer propósito de preterir o Partido Demo
crático Social.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
O assunto está superado, Sr. Presidente. Gostaria
de levantar uma preliminar. Procede integralmen
te a colocação do Constituinte José Genoíno. O
Regimento está sendo ferido e violentado, porque
é taxativo quanto ao número de membros. Esta
belece o número matemático exato: 49. A nin
guém é dado o direito de alterar para 53. Quem
alterou, violentou o Regimento. Para que não haja
solução de continuidade nos trabalhos para que
amanhã não se alegue que esta eleição foi viciada
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e que a Comissão de Sistematização se Instalou
sob o siqno da violação do Regimento, conse
qüentemente, numa eleição que não é lícita, sugi
ro a V. Ex"que tome, em separado, os votos dos
Constituintes integrados, além do valor numérico
estabelecido no Regimento. É esta a minha preli
minar: esses votos seriam tomados em separado,
para que a votação legítima não seja contami
nada.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - So
bre a questão de ordem, tem a palavra o Consti
tuinte Fernando Henrique Cardoso.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO HENRI
QUE CARDOSO - Sr. Presidente, Srs, Consti
tuintes, corno foi mencionado o fato de que fUI
Relator do Regimento, quero dizer que, efetiva
mente, ele fixaem 49 o número de çomponentes
da Comissão de Sistematização. E inequívoco.
A interpretação da Mesa da'Assembléía Nacional
Constituinte resguarda a proporcionalidade nou
tro ângulo, o do conjunto da composição dos
membros, da Comissão de Sistematização. Foi ,
uma ínterpretação. De modo que é preciso que,
na hora de decidirmos que a questão tem que
ser submetida à apreciação do Plenário da Consti
tuinte, se analise se, ao resguardar o conjunto
dos membros, se salva o espírito do Regimento.
Quanto à letra, são 49.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - A
questão está resolvida: está afeta à Presidência
da Assembléia Nacional Constituinte.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Aluízio
Campos, que deseja ocupar a tribuna como can
didato.

O SR. CONSmUINTE ALUÍZIO CAMPOS 
Sr. Presidente e demais membros da Mesa, com
panheiros. e companheiras da Comissão de Siste
matização, fui surpreendido com o anúncio feito
pelo Presidente sobre a indicação do nobre Cons
tituinte Pimenta da Veiga como concorrente à I'
Vice-Presidência desta Comissão, à qual também
concorro. Sabemos que há um princípio consa
grado no DireitoEleitoral, segundo o qual só deve
ser votado o candidato que manifesta sua aceita
ção à índícação do seu nome para qualquer pleito.
E antes ela reunião da bancada do PMDB, hoje
pela manhã, consultei os eminentes candidatos
a Relator, cujos nomes estavam sendo subme
tidos à votação da nossa bancada, para saber
se, no caso de dois dos vencidos, eles aspirariam
à disputa de outro cargo na Mesa da Comissâo
- e este cargo só poderia ser o da I' Vice-Pre
sidência. Tanto o eminente atual Relator-Geral,
nobre companheiro Bernardo Cabral, como o
ilustre Constituinte Fernando Henrique Cardoso
e o Constituinte Pimenta da Veiga asseguraram
me que não seriam candidatos, que estavam dis
putando o cargo de Relator e aceitariam o resul
tado da vontade prevalecente na bancada. Aques
tão de ordem que levanto é no sentido de que
V. Ex' se digne consultar o Constituinte Pimenta
da Veiga para saber se S. Ex' realmente aceita
disputar a I' Vice-Presidência como candidato do
PMDB. Ainda há pouco, antes de vir para esta
reunião, consultei S. Ex', que me respondeu que
não era candidato, mesmo porque já havia assu
mido o compromisso de votar em meu nome,
como outros companheiros. Portanto, acho que
não devemos submeter a votos a indicação de

alguém sem a sua formal concordância e sem
que os votantes saibam se o candidato realmente
aceita a disputa. Não desejo com isso excluir qual
quer companheiro da disputa. Acho que todos
têm direito, nesta Comissão, de disputar a indica
ção. Mas é preciso que declarem que são - como
estou declarando - realmente candidatos. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Máno Covas,
para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO COVAS - Sr
Presidente, Srs Constituintes, creio que, para
mim, como decerto para cada um dos Consti
tuintes que aqui estão, este é um momento de
significativa relevância. Fecha-se um círculo por
meio do qual conseguimos, no exercício de um
mandato, haurido da fonte legítima de poder, que
é o povo, ultrapassar a fase inicial,em que fixamos
as balizas para trabalhar na votação do Regimento
Interno. Já agora constituímos as comissões te
máticas, as subcomissões e, a esta altura, ultima
mos o trabalho com a constituição da Cormssáo
de Sistematização.

Sr. Presidente, para esta Comissão a Presidên
cia, como em todas as demais, nos acordos feitos,
e por intermédio desses acordos, caberá ao Par
tido da Frente Liberal, e o PMDB votará em seu
candidato. A 2'-Vice-Presidência pertencerá ao
PDT, e o PMDB votará no candidato do PDT.
No caso da 1'-Vice-Presidência, efetivamente o
partido optou, hoje, por uma decisão, através da
sua bancada. Isto é um problema de sua econo
mia doméstica - e, ao final, de certa forma, refe
rendado pela própria bancada -, e solicitou o
partido ao ilustre Constituinte Pimenta da Veiga
que aceitasse ocupar, em nome do PMDB,a 1'-Vi
ce-Presidência. Sabemos e sabíamos do pleito
do ilustre e honrado compaâheíro Aluízio Cam
pos. Nada nos deixa em situação tão intranqüila
quanto a de termos, em certas circunstâncias,
de optar, quando existe mais de um companheiro
disputando, com igualdade de condições e com
igual potencial, a mesma posição. Todavia, não
apenas a bancada, como de resto a própria ban
cada do PMDB na Constituinte, com um docu
mento com quarenta assinaturas, demanda-nos
que o candidato à 1'-Vice-Presidência - sem que
isso represente qualquer desprestígio à ilustre fi
gura que toda a Casa aprendeu a respeitar e que
certamente tem um excepcional trabalho a ofere
cer a esta Comissão e, mais do que isso, à consoli
dação da nova Constituição, sem embargo disso
- o candidato decorrente da vontade não apenas
da bancada, como de resto da própria bancada
do PMDB,dentro desta Comissão, é o Constituinte
Pimenta da Veiga.

Sr. Presidente, até por ter sido citado, gostaria
de fazer um pequeno parêntese, através da ques
tão de ordem que por aqui transitou há alguns
minutos. Sem pretender, evidentemente, contes
tá-la, ou entrar no seu mérito, já que V. Ex', com
sua atitude, houve por bem solucioná-la, mas na
medida em que fomos citados, enquanto partido,
como eventuais beneficiários deste sistema, devo
dizer que, até onde pude entender da leitura do
Regimento Interno, havia que se compatibilizar,
para a constituição desta Comissão, três fatores
convergentes: primeiro, o número da Comissão
previamente fixado: segundo, o fato de que, ne-

cessariamente, dever-se-ia obedecer à proporcio
nalidade; terceiro, a fato de que cada partido teria
direito a uma representação nesta Comissão. Ora,
a terceira condição só teve que ser incluída por
que, na medida em que se aplicasse o critério
da proporcionalidade, o partido em questão não
estaria incluído na Comissão. Portanto, para satís
faze :;,~ ... t:S criténos, concomitantemente, a única
alternativa possível foi acrescentar à comissão os
partidos que não possuíam número capaz de sa
tisfazer, pelo critério da proporcionalidade, o outro
dispositivo regimental, que demandava que cada
partido estivesse representado pelo menos com
um membro na Comissão. Mas quero dizer que
para isso o PMDB, enquanto partido, enquanto
Liderança, não influiu.Essa foiuma decisão toma
da pela Mesa, que, a rigor, é um órgão nascido
- também ela - da proporcionalidade partidária,
onde todos os partidos, ou quase todos, estão
representados. De forma que tão-somente por
isso, Sr. Presidente, e seguramente proclamando
que este é um instante entre os vários que vi
- aprendi a ver, ainda muito moço, este Con-
instantes de profunda sintoma entre a vivência

de uma representação que nasce da vontade po
pular. E esta mesma vontade popular eu saúdo,
neste instante, na formação da Comissão de Siste
matização, que encerra o ciclo inicial do trabalho
que nos foi deferido pela vontade popular. Tenho
certeza de que esta Comissâo e todas as demais
hão de honrar o compromisso que é comum,
o compromisso de, ao final, termos uma Consti
tuição digna das legítimas aspirações das grandes
maiorias brasileiras e que refhta os anseios de
esperança, de liberdade, de democracia e, sobre
tudo, os de mudança e de justiça social. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - An
tes de conceder a palavra ao Constituinte Aluízio
Campos, a Mesa informa que a questão de ordem
levantada aqui pelos nobres Constituintes José
Genoíno, LuizInácio Lula da Silva e Gerson Peres,
resolvida pela Mesa e que será apreciada em defi
nitivo pela Presidência da Assembléia Nacional
Constituinte, em nada prejudicará o resultado da
votação, salvo se esse resultado for tão parelho
- para usar uma expressão gaúcha - que envol
va alguma possível irregularidade. Mas só a apura
ção desses votos poderá, depois, dar a resposta
definitiva ao assunto.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Aluízio
Campos, que a solicita pela segunda vez. Como
S. F..x' foi citado, concedo-lhe o direito de voltar
à tribuna.

O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS 
Sr. Presidente, Srs. membros da Mesa e da Comis
são, não ouvi V. Ex' decidir a questão de ordem
por mim levantada sobre a anuência do Consti
tuinte Pimenta da Veiga no sentido de disputar
sua candidatura. Esqueceu-se V. Ex' de decidir
a questão por mim levantada. Um grupo de com
panheiros, querendo prestar homenagem ao
Constituinte Pimenta da Veiga, apresentou, se
gundo informou o eminente Líder Mário Covas,
a indicação do seu nome para a I' Vice-Presi
dência. Mas pedi a V. Ex'a gentileza de obter do
Deputado Pimenta da Veiga sua concordância em
disputar o cargo para o qual está sendo indicado
Como é um princípio, já consagrado nas práticas
de Direito Eleitoral, a anuência do candidato a
concorrer como tal, novamente solicito de V.Ex'
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a gentileza de se manifestar sobre este ponto,
antes de apresentar as justificações pelas quais
eu continuo candidato.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - A
Mesa não consultou ao nobre Senador Afonso
Arinos se é candidato ou não. Não consultou ao
nobre Constituinte Brandão Monteiro se é candi
dato ou não. Nem a V. Ex' consultou antes, como
também não consultou ao nobre candidato Pi
menta da Veiga. Não encontro no Regimento ne
nhuma disposição que impeça que a própria Co
missão eleja um dos seus membros para integrar
a Mesa, em qualquer dos cargos. De modo que,
como não encontrei esse dispositivo, achei-me
desobrigado de responder a V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS 
Acolho a decisão de V.Ex' na esperança de que,
a posteriori, essa questão possa ser solucionada
por quem não deseja ser candidato. Mas gostaria
de esclarecer a V.Ex' por que me considero obri
gado a permanecer como candidato.

Desde ontem, tentei inscrever-me para solicitar
à Liderança Constituinte do PMDB que também
submetesse ao exame da bancada o nome do
Vice-Presidenteque desejaria indicar, pelo partido,
à Comissão de Sistematização. Mas o procedi
mento adotado pela Mesa foio de invertera ordem
regimental. De acordo com o Regimento, primei
ro elege-se a Mesa, o Presidente e os Vice-Pre
sidentes, para depois cuidar-se da indicação do
Relator.E, apesar de se dispor que essa indicação
é do Presidente eleito, evidentemente sempre de
corre de entendimentos políticos que conduzem
à apresentação, para que a Assembléia da Comis
são se pronuncie.

Não concordo com o nobre LíderMário Covas
sobre que o partido deva indicar nomes aos luga
res que, por acordo político, pertençam a essa
ou àquela agremiação. O acordo político versa
sobre as posições constitutivas da Mesa. Reser
vou-se ao PFL a indicação de Presidente; ao
PMDB, a indicação da l'Vice-Presidência;ao PDT,
nesta Comissão, a indicação da 2' Vice-Presidên
cia. Masa eleição para preenchimento desses car
gos não se faz na órbita exclusiva de nenhum
partido. O Regimento determina que a eleição
é procedida pelos elementos integrantess da Co
missão, que é constituida pela representação pro
porcional de todas as agremiações partidárias.
Então, não é somente com os votos do PMDB
que será eleito o l'Vice-Presidência;ao PDT,nes
ta Comissão,

Quando mais de um candidato do mesmo par
tido deseja concorrer ao cargo, o que se fazdemo
craticamente é deixar a questão em aberto, para
que todos os componentes da Comissão possam
manifestar-se livremente sobre a escolha.

Para concorrer à l' Vice-Presidência da Comis
são de Sistematização, eu me abstive de participar
e de disputar qualquer outro cargo nas comissões
temáticas. poderia ter pleiteado uma presidência
da Comissão de Organização de Estado, ou uma
relatoria de outra comissão, pelo meu passado
nesta Casa, pelo trabalho que desenvolvi na legis
lalatura anterior, como Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça, fazendo um simpósio
sobre temas constitucionais e atraindo para esta
Casa as figuras mais eminentes, tendo sido aquele
nosso trabalho considerado um dos mais sérios

como colaboração e fornecimento de subsídios
à elaboração da nova Constituição.

Julgava que poderia merecer dos meus compa
nheiros a preferência para integrar a Mesa da Co
missão de Sistematização, a fim de ter a honra
histórica de colaborar, sob a presidência do emi
nente Constituinte Senador Afonso Arinos e dos
demais componentes da nossa Mesa.

Vim aqui atraído pela beleza do trabalho, pela
sua importância, pelo esforço que deveremos fa
zer na Comissão de Sistematização para harmo
nizar as normas que nos forem propostas pelos
anteprojetos oriundos das outras comissões te
máticas e para fazermos um trabalho que fosse
não só ao encontro das aspirações nacionais, co
mo pudesse honrar as nossas melhores tradições
dentro da técnica de elaboração legislativado sis
tema constitucional brasileiro.

Como o eminente companheiro Pimenta da
Veigaainda hoje me afirmou que não seria candi
dato, os procedimentos que se adotaram na últi
ma hora - surpreendentemente surgindo a can
didatura do Sr. Pimenta da Veiga - tem todos
essas caraterísiticas de um comportamento que
me deixa perplexo: primeiro, porque não se obser
vou a ordem do procedimento regimental, que
seria o de eleger a Mesa, para depois cuidar do
problema da indicação do Relator.Masantes, den
tro do partido, procurou-se escolher os candi
datos a Relator para apresentar, como forma de
compensação ao vencido - que, aliás, não é
um, seriam dois, porque concorreram três candi
datos: o eminente Semador Fernando Henrique
Cardoso, o Deputado Pimenta da Veiga e o atual
relator Bernardo Cabral. Acho que essas decisões
herméticas são inteiramente incompatíveis com
o procedimento que o PMDBdeve adotar demo
craticamente.

O PMDB deve, sírn, convocar sempre sua ban
cada para fixar posições. Eu mesmo já propus
que a bancada toraasse posição em relação a
problemas que são fundamentais para a elabo
ração da futura Carta Constitucional. Como é que
podemos trabalhar na Ordem Econômica sem
que o PMDB previamente determine qual o mo
delo econômico de sua preferência para a compo
sição do Estado brasileiro? Como é que podemos
trabalhar na Comissão de Organização dos Pode
res, sem que o PMDB se defina acerca do parla
mentarismo ou do presidencialismo? Como é que
podemos trabalhar no capitulo do Sistema Tribu
tário Nacional e do Sistema Financeiro, sem haver
uma decisão prévia sobre a composição do elen
co dos tributos que devam existir, para acabar
com essa parafernália infernal que compõe a le
gislação tributária deste país? Todas essas ques
tões fundamentais são preliminares.

Aindaanteontem, o SenadorAfonso Arinos deu
uma entrevista ao O Estado de S. Paulo, exata
mente mostrando que havia necessidade de pre
viamente tomarmos posição sobre todos esses
pontos. Na verdade, eu me confesso, Sr. Presi
dente, surpreendido pelo comportamento da li
derança do meu partido, ao pretender forjar uma
candidatura contra a minha disputa para a Pri
meira Vice-Presidência, depois, e como resultado
da eleição do Relator - o que não me parece
compatível com a normalidade da condução polí
tica nem com os interesses que o partido deve
ter em manter a sua unidade -, pois estamos
conscientes de que a maior força que existe, a
nível de Congresso Nacional e da Assembléia

Constituinte, é a bancada do PMDB - se ela
souber se manter coesa para tomar posições jus
tas e sensatas a respeito das grandes questões
nacionais.

Com esses esclarecimentos, continuo me de
clarando candidato, e o faço democraticamente,
porque, como disse ao eminente Líder Mário Co
vas, candidatura é como soberania: ela se exercita;
não se a condícíona. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - A
crítica formulada pelo ilustre Constituinte Aluízio
Campos diz respeito à orientação do PMDB e
não à da Mesa dos trabalhos. Como a Comissão
é constituída de representantes de todos os parti
dos com assento na Assembléia Nacional Consti
tuinte, é natural que as críticas sejam dirigidas
somente ao PMDB, para seu posterior exame. O
Deputado MiltonReis pede a palavra. Mas eu faria
um apelo aos que ocuparem a tribuna para que
sejam breves, devido ao adiantado da hora.

O SR. CONSTITUINTE MILTON REIS - Sr.
Presidente, Senhores membros da Mesa, Ilustre
Constituinte Presidente da Comissão de Sistema
tização. Prof. Afonso de Mello Franco, meu caro
amigo ex-Constituinte de 1946, ex-Deputado e
ex-Senador Benjamim Farah, Sr" e Srs. Consti
tuintes, Senhores membros da Comissão de Sis
tematização, vivemos nesta tarde talvezo momen
to mais alto desta Constituinte. Elaboramos o Re
gimento; as comissões temáticas e subcomissões
foram constituídas. Tivemos, hoje, o privilégiode
ter, desde a manhã até as 15 horas, uma disputa
democrática da qual participaram três Constituin
tes do nosso partido, o PMDB, da mais alta qualifi
cação: o Senador Fernando Henrique Cardoso
e os Deputados Pimenta da Veiga e Bernardo
Cabral. Em pleno processo de votação, quero es
clarecer à Casa que nos reunimos e acordamos
que o candidato que não fosse vitorioso iríamos
convidá-lo para ser Primeiro-Vice-Presidente da
Comissão de Sistematização, indicado pelo nosso
partido. Fizemos essa comunicação ao eminente
Líder Mário Covas. A seguir, passamos a colher
as assinaturas, que já são quarenta, indicando
o nome do ilustre ex-Líder do PMDB na Câmara
dos Deputados, por duas legislaturas, nobre De
putado Pimenta da Veiga. O Deputado Aluízio
Campos, que é, sem dúvida alguma, uma das
expressões mais altas do nosso partido, ex-Presi
dente da Comissão de Constituição e Justiça, em
quem votei, naquela oportunidade, por certo, com
a sua experiência e qualificação, vai prestar rele
vantes serviços - e tem condições de fazê-lo
à Constituinte. Mas, Sr. Presidente, V. Ex' agiu
muito bem, porque, examinando o regimento da
Casa, não vi impedimento algum para que pudes
sémos votar num candidato, sem que desse sua
anuência. Em Direito, eu aprendi que o que não
está proibido pode ser praticado. Assim, o ilustre
ex-Líder,Deputado Pimenta da Veiga,é candidato
de quarenta Constituintes do PMDB dentre qua
renta e nove que pertencem à Comissão de Siste
matização, que tem o privilégio de ter em sua
Presidência uma das figuras mais qualificadas e
mais altas da Política brasileira - um mineiro
ilustre, do ramo dos Mello Franco, que, vindo de
Paracatu, ilumina, juntamente com seus pósteros,
a Históriado Brasil, do Império à República. Afon
so Arinos,como Deputado, como Senador, como
Ministro de Estado, com seu talento, com sua
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cultura, com seu espírito público, vem prestando
ao Brasil - prestou em particular ao meu Estado,
Minas Gerais, está prestando ao Rio-, e às insti
tuições democráticas os mais relevantes serviços.
Tivemos o privilégiode hoje escolher como Rela
tor o ex-Presidente da OAB, Deputado Bernardo
Cabral, professor de Direito Constitucional, uma
figura i1U!;tre de nosso País.

Portanto, Sr. Presidente, vimos aqui para dizer
que o Líder Mário Covas não passou por sobre
a bancada; ao contrário, atendeu a uma comuni
cação que lhe fizemos, em pleno processo eleito
ral, de que a Vice-Presidência deveria ser desti
nada àquele que obtivesse o segundo lugar.

Termino, pois, minhas palavras fazendo um
apelo ao ilustre Constituinte AluízioCampos para
que reexarnine a sua justíssima pretensão, a fim
de que possamos sair daqui com um completo
entendimento, no sentido de que o Presidente
e os dois Vice-Presidentes possam ser votados
por todos os membros da Comissão de Sistema
tização.

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

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Lysâneas
Maciel.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, nobres Constituintes, estou preo
cupado com dois aspectos. O primeiro é que acho
que deve ficar registrado em Ata o justo protesto
e a questão de ordem levantada pelo PT,no que
tange ao número correto que foi assinalado pelo
Regimento da Câmara, para ficar bem claro aqui
que teremos a possibilidade de discutir isso mais
tarde. E o segundo para ser muito breve, Sr. Presi
dente, diz respeito a uma prática, que considero
saudável, .inaugurada aqui pelo Deputado Aluízio
Campos. Todos rendemos nossa homenagem,
nosso reconhecírnento a todos os candidatos. Ca
ma não há dispositivo que o proíba, acho que
seria oportuno que os candidatos, de uma ma
neira concísa e breve, fizessem um simples enun
ciado dos seus propósitos como pretendentes aos
cargos para os quais ora estão sendo escolhidos,
ou praticamente nomeados. Temos aqui o ilustre
Senador Aíonso Arinos. Não vou repetir as suas
qualiflcaçôes, mas vou querer algo mais, além
daquela referência nostálgica: Austregésilo de
Athayde e outros homens ilustres como V. Ex',
Sr. Presidente, para que saibamos aqui que esta
mos recebendo um desafio dos mais sérios. É
uma atração muito grande de todos os Consti
tuintes brasileiros a de fazerem Constituições mui
to bem feitas, muito bem elaboradas tecnicamen
te, escrevendo até princípios liberais, mas que,
na verdade,não espelham o verdadeiro sentimen
to e anseio de mudança 'do povo brasileiro.

Gostaria de saber do futuro Presidente da Co
missão de Sistematização, cuja inegável cultura
conhecemos, quais são seus objetivos na condu
ção dos nossos trabalhos. SenadorAfonso Arinos,
evidentemente, mocidade não é questão de idade,
mais elasticidade física e mental. Temos jovens,
aí, de oitenta anos, assim como temos velhos
de trinta e sete anos entre os Constituintes. Dese
jaria, pois, saber se vamos seguir a tendência de
fazer uma Constituição apenas bem elaborada,
em termos jurídicos, ou se a nossa Carta constitu
cional vai ler capacidade de assimilar as perspec
tivas e as prioridades do grande ausente do pro-

cesso constituinte de 1987, que é o povo bra
silelro,

Outro dia, em uma reunião de 34 Deputados
com o Sr. Presidente da República, S. Ex' assina
lava que o fato mais importante, nesta Consti
tuinte, era a presença de alguns parlamentares
evangélicos. Eu lhe disse: Presidente, o fato mais
importante e mais significativo, a meu ver, é a
ausência do povo e da participação popular neste
processo.

Gostaria, pois, de ouvir de S. Ex', que vai ser
nomeado Presidente da Comissão de Sistema
tização, qual a sua opinião sobre essa ausência
do povo brasileiro no processo constituinte.

O SR.PRESIDENTE(Nelson Carneiro) - Que
ro declarar - e não sei se me antecipo ao que
dirá o nobre Constituinte José Genoino - que
a questão de ordem a ser suscitada por S. Ex'
já figura na Ata dos nossos trabalhos. Mas con
cedo a palavra a S. Ex'

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Uso a palavra exatamente para que se esclareça
a forma como ficará escrito na Ata. Será preces
sada a votação da Comissão de Sistematização?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) - Sem
prejuízo..

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
No entanto, fica aberta, conforme questão de or
dem levantada, a composição da Comissão de
Sistematização. Dependendo da apreciação, mu
dando a composição, não ,alterando o resultado,
se se mantém o resultado. E isso que ficará escrito
na Ata?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Cla
ro. É isso que ficará consignado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) - Va
mos proceder à leitura da relação dos membros
da Comissão de Sistematização, para iniciar a vo
tação.

(processo de votação.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - A
lista de presença apurou 86 Constituintes votan
tes.

Convido para escrutinadores os senhores
Constituintes Inocêncio Oliveirae Daso Coimbra.

A SRA.CONSTITUINTE SANDRA CAVALCAN
TI - Setenta e quatro votos para Afonso Arinos
- doze em branco. (Palmas); 48 votos para Aluí
zio Campos (Palmas); 35 votos para Pimenta da
Veiga - três em branco (Palmas); 70 votos para
Brandão Monteiro (Palmas.) - dezesseis em
branco.

Está eleita a Mesa.

O SR.PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte MárioCovas.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO COVAS - Sr.
Presidente, antes de mais nada, quero congratu
lar-me com aqueles que neste instante acabam
de ser guindados às diffceis e trabalhosas tarefas
de Presidente, 1c e 2° Vice-Presidentes da Comis
são de Sistematização, processo que se completa
com a designação do Relator, que neste instante,
em nome do PMDB,aponto na figura do Depu
tado Bemardo Cabral.

Mas, ao mesmo tempo em que parabenizo es
ses Constituintes, desejo declinar algo que é um
dever de consciência. Devo ao Constituinte Pi
menta da Veiga, que aqui não está presente, e
a todos os companheiros desta Casa a afirmativa
de que não posso admitir a idéia de que o nobre
Colega Pimenta da Veiga,seja considerado derro
tado neste episódio. O derrotado neste episódio
é o Líder do PMDB, Constituinte Mário Covas.
Assumo inteiramente este fato e faço questão de
torná-lo público porque se trata de alguém da
grandeza daquele companheiro que acaba de
passar por uma prova, tarefa para a qual a ban
cada lhe conferiu a dimensão que nunca lhe foi
negada. E esse companheiro, tendo em vista so
bretudo a fraqueza e a má articulação da sua
Liderança, de certa forma até à sua revelia, por
vontade de seus companheiros de bancada, tor
nou-se candidato. Portanto, em hipótese alguma
pode ser considerado derrotado. Faço questão
de afirmá-lo no pressuposto, também, de que a
palavra da Liderança aqui firmada, quando indi
cou o nobre colega para ocupar a Vice-Presidên
cia, pudesse - tal qual tentei em todos os pleitos
nas oito comissões e 24 subcomissões, embora
sem sucesso - honrá-la em relação aos demais
partidos. Recebo como meu esse ônus; quem
não pode ser atingido é o Deputado Pimenta da
Veiga. É verdade que S. Ex' não foi candidato
apenas pela minha arbitrária vontade, mas pela
subscrição de quarenta dos 47 membros da Co
missão de Sistematização do PMDB.

Falo ao meus companheiros, aos companhei
ros que me fizeram Líder, aos que me ouviram
interpretar desta tribuna não a minha vontade pes
soal, mas algo que nasceu de uma manifestação
da bancada, ainda que não medida em termos
de votos, e voltou a renovar-se pela assinatura
de quarenta dos 48 membros da Comissão de
Sistematização do PMDB. Falo também aos de
mais companheiros Constituintes para reafirmar
que, se ainda tiver tarefas nesta Casa, buscarei
honrar com os demais partidos os compromissos
assumidos.

Sr. Presidente, não sou homem de retaliações,
e acho até que esta casa não as admite, mas
quero lembrar que, antes da votação, anunciei
com clareza desta tribuna que por mais que me
merecesse respeito - e quanto ele me merece
- o Constituinte eleito 1°·Vice-Presidente, a bano
cada do PMDB, por sua vontade majoritária, indi
cava o colega Pimenta da Veiga Quis o Plenário
de forma diferente, e este é soberano. E, no instan
te em que se fala muito em soberania, quero
exercer a minha, dizendo a cada companheiro
e à imprensa aqui presente que esta derrota per
tence a mim; que não respinguem, em hipótese
alguma, sobre a figura da dimensão do Consti
tuinte Pimenta da Veigaos erros da sua Liderança.

Desejo a esta Comissão sucesso na tarefa que
hoje lhe é cometida. Tenho certeza de que ela
a desempenhará com maior competência do que
eu.

Obngado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE ALUfzlO CAMPOS 
Sr. Presidente, cabe-me agradecer aos membros
da Comissão de Sistematização o resultado da
eleição em relação à l' Vice-Presidência.

Não acho que o nobre Líder Mário Covas tenha
sido derrotado. S. Ex' disputou a Liderança da
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Constituinte no exercício da soberania de ser can
didato. Eu mesmo havia dito a S. Ex"que candi
datura é também expressão de soberania, e o
candidato a exercitá, não acondiciona.

Participo inteiramente das palavras do Consti
tuinte Mário Covas em relação ao nosso eminente
colega Pimenta da Veiga. S. Ex"também não foi
derrotado, porque realmente não disputou a 1'-Vi
ce-Presidência; recebeu dos seus companheiros
uma homenagem que o eminente Líder do nosso
Partido na Constituinte quis prestar-lhe através
da captação dos votos, para demonstrar o apreço
que o Constituinte Pimenta da Veiga disputa den
tro da nossa legenda.

Acho que o Líder Mário Covas não foi derrotado,
porque quando se pratica a democracia os resul
tados são legítimos. O fulcro, a grandeza do regi
me democrático resulta exatamente do respeito
e da submissão ao voto. E é esse regime de res
peito ao voto - ao voto secreto, ao voto direto
- que devemos implantar, na sua completa au
tenticidade, no texto da futura Constituiçao deste
País.

Mais uma vez declaro que me sinto imensa
mente honrado em poder trabalhar ao lado de
companheiros como o Prof. Afonso Arinos, o
Constituinte Brandão Monteiro, cuja capacidade
de luta o credencia para o exercício de mandatos
legítimos, e o Relator Bernardo Cabral, que, sei,
procurará a cooperação, a compreensão e a ajuda
de todos os companheiros da Comissão de Siste
matização.

Agradeço a V. Ex', Sr. Presidente, a gentileza
de me ter permitido pronunciar estas palavras
de agradecimento e conclamo os companheiros
da Comissão de Sistematização a que, sem quais
quer ressentimentos, emprestemos à nova Cons
tituição do País a experiência, a capacidade de
trabalho e o devotamento que merece o povo
brasileiro.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) - De
claro eleitos e empossados nos respectivos car
gos desta Comissão de Sistematização os Srs.
Constituintes Afonso Arinos (palmas); Aluízio
Campos, 10-Vice-Presidente (palmas); e Brandão
Monteiro, 2°-Vice-Presidente. (Palmas.)

Agradeço aos nobres companheiros Consti
tuintes Oswaldo Uma Filho, Sandra Cavalcanti,
Inocêncio Oliveira e Daso Coimbra a colaboração
nos trabalhos desta reunião e a quantos ocupa
ram esta tribuna e atenderam aos apelos da Presi
dência no sentido de que os trabalhos corressem
normalmente.

Cumpre-me, neste momento, convidar meu
ilustre Líder e mestre de todos nós, Prof. Afonso
Arinos, a assumir a cadeira que, por todos os
títulos, é sua: a de Presidente da Comissão de
Sistematização da Assembléia Nacional Consti
tuinte. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Sr"
e Srs. Constituintes, demais personalidades pre
sentes, senhores assistentes, começarei por dar
a mais grata e florida promessa, que é a de ser
breve.

Cumpre-me convidar a ocupar seu lugar à Me
sa, nas condições de 1?Vice-Presidente e de 2°_Vi
ce-Presidente, respectivamente, os Constituintes
AluízioCampos e Brandão Monteiro, se estiverem
presentes.

Senhoras e Senhores, serei breve, como dizia
há pouco, mas não posso deixar de destacar cer
tos aspectos da nossa reunião de hoje, seus resul
tados e conseqüências. Estamos repetindo, de
certa forma, procedimento adotado pela Consti
tuição portuguesa: a criação desta Comissão de
Sistematização. Só que utilizamos um processo
diverso em função das prescrições regimentais.

Em Portugal, na Assembléia Constituinte de
1974, os partidos políticos apresentaram projetos
diversos. Os três grandes partidos políticos que
venceram as eleições constituintes - o Partido
Socialista, com 117 Deputados; o Partido Social
Democrata, com cerca de 80 Deputados; e o Par
tido Comunista, com 30 Deputados, sem men
cionar os partidos menores - apresentaram os
seus projetos constitucionais, que foram sendo
apreciados pela Assembléia conjuntamente com
os pareceres da Comissão de Sistematização ali
criada.

No Brasil, nesta transição do Governo atual,
da situação atual, com a Constituição sendo cum
prida e obedecida para o novo regime demo
crático, com a nova ordem que se vai instalar,
decorrente dos trabalhos da Assembléia Consti
tuinte, tomamos um posição diferente: guarda
mos para o final a ação da Comissão de Sistema
tização, em virtude exatamente da ausência de
projetos integrados que fossem anteriormente
apresentados.

Não seguimos a tradição portuguesa; estamos
inaugurando uma tradição brasileira. Por quê?
Porque esta modifica toda uma tradição nacional
que vem do Império, que é a da existência de
um projeto de Constituição que seja antecipa
damente submetido à apreciação das Assem
bléias.

Sabemos que, em 1823 houve o projeto de
Constituição elaborado pela Comissão de que foi
Relator o primeiro Antônio Carlos da família dos
Andradas. Mas esse projeto não foi levado avante
e não prosperou pelas dificuldades políticas co
nhecidas e pela dissolução da Assembléia. E, en
tão, a Constituição de 1824 não foi elaborada
por uma Constituinte e, sim, por aquilo que o
Imperador D. Pedro I chamou de Conselho de
Estado, que, afinal, era uma espécie de extensão
do próprio Ministério.

Já na Constituição de 1891 houve um projeto
de Constituição. Organizado por determinação do
Govemo provisório e elaborado pela famosa Co
missão dos Cinco - poderia aqui tentar restabe
lecer de memória os nomes dos componentes,
mas não quero enfrentar essa dificuldade - esse
projeto foi revisto pelo Governo provisório, e não
por uma comissão de sistematização. E a prin
cipal figura participante dessa revisão foi Ruy Bar
bosa, Ministro da Fazenda. Ele, aliás, conta, em
determinado discurso da sua volumosa obra so
bre o assunto que os Constituintes, os membros
do Governo, se reuniam em sua casa, à tarde,
quando ele havia redigido o texto daquele dia
da Constituição de 1891. Esse anteprojeto é que
foi submetido à aprovação da chamada Comissão
dos vinte e um, em que havia um representante
por Estado. Está aí o jovem Reale Júnior, emi
nente professor de Direito Constitucional em São
Paulo, falseando. Dizia eu que eeBl!f""anteprojeto
foi submetido à Comissão dos vinte e um dentro
da própria Constituinte e, afinal, votado com im
previstos extraordinários, porque introduzia certas

determinações retiradas do próprio texto da Cons
tituição norte-americana, qual fosse, por exemplo,
a eleição indireta para Presidente. O Govemo pro
visório mandou para a Assembléia Constituinte
um projeto que estabelecia eleição indireta para
Presidente da República, como se faz nos Estados
Unidos. O projeto foi modificado naquele ponto
não por Ruy Barbosa, que conservou o texto ante
rior, mas por um esquecido Deputado pelo Espí
rito Santo, que apresentou emenda estabelecen
do a eleição direta. A eleição direta entra na nossa
Constituição por emenda de um desconhecido
Deputado pelo Espírito Santo. Pelo grande calor
e medo de'contraír a febre amarela - os mineiros
querendo sairdo Rio porque havia a febre amarela
- todo o mundo votava aquilo muito depressa.
Então, obtivemos a eleição direta para Presidente
de maneira totalmente inesperada.

A Constituição de 1934 também foi originária
de um anteprojeto. Este foi organizado por uma
Comissão do ltamarati, cujo Presidente - peço
licença para declinar seu nome - foi Afrânio de
Mello Franco, meu pai. Esse projeto é que foi
submetido à Constituinte de 1934, que organizou
aquele maravilhoso texto constitucional que provi
nha de toda a formação do novo Direito Constitu
cional, saído da 1°Guerra Mundial, que tem como
expressões máximas a Constituição alemã de
Weimar e a Constituição espanhola de 1931. Mas
a Constituição brasileira de 1934 já estava amea
çada pelas nuvens tempestuosas das ditaduras
fascistas que se espalhavam pelo mundo. Não
quero entrar em pormenores, mas ela foi imedia
tamente subjugada pelo golpe e pela Constituição
de 1937, que não teve anteprojeto nem foi elabo
rada por uma Constituinte.

Já a Constituição de 1946, promulgada depois
da queda do Presidente Vargas, em fins de 1945,
não teve anteprojeto porque os acontecimentos
se precipitaram com enorme rapidez. Declara-se
na própria Constituinte que era aprovado como
projeto o texto constitucional de 1934. Foi a Cons
tituição de 1934 que serviu de anteprojeto à Cons
tituinte de 1946, que realizou uma das obras fun
damentais da história do Direito Público brasileiro,
porque tinha modelos muito importantes, como,
por exemplo, a Constituição francesa daquele
mesmo ano, que foi uma das grandes conquistas
de ciência política e social na Europa.

Também não tivemos aqui um anteprojeto.
Tancredo Neves - estou-me utilizando da pa
ciência de V. Ex' para poder esclarecer certos
pormenores que talvez não seja do conhecimento
de todos - nunca se furtou em fazer um antepro
jeto de Constituição. Com aquele feitio entre mis
terioso e condutor, dirigia na névoa, era um piloto
de névoa; às vezes, criava a névoa dentro da qual
conduzia. Certa vez ele me telefonou para falar
sobre a formação da Comissão de Estudos Cons
titucionais, depois confirmada pelo Presidente
Sarney, a qual tive a honra de presidir.

Peço aos Constituintes, sem nenhum motivo
pessoal, uma atenção toda especial para a existên
cia desse trabalho, um dos poucos pontos de
apoio com que a Assembléia Constituinte brasi
leira poderá contar. Existem alguns anteprojetos,
mas esse reflete uma espécie de namoro escon
dido corri a Constituinte, manoro de janela. A
Constituinte não chega a conversar com esse an
teprojeto. É muito necessário que a Constituinte
dê um status, não digo legal, mas pelo menos
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de namoro reconhecido a esse projeto; que o
receba, que o estude, que o examine, porque nun
ca teve a intenção de ser anatomicamente um
projeto. Ele é um estuário de abservações, de
ressentimentos, de mágoas, de esperanças, de
frustrações do povo brasileiro. Ele foi feito por
uma plêiade de intelectuais brasileiros - escu
sado e afastado o seu presidente ocasional -,
que muito infelizmentenão se puderam fazerpre
sentes nesta Assembléia, embora vários deles te
nham sido candidatos. Então, peço aos meus
queridos companheiros da Comissão de Sistema
tização que, desde logo, tomem a sério um exame
mais aprofundado dessa matéria, a fim de que
seja conlessadamente um dos pontos de apoio
para o nosso trabalho.

Não tenho planos para o futuro, não tenho pla
nos para o trabalho da nossa Comissão; tenho
esperança, na cooperação, na indicação, na su
gestão, na direção, na inspiração dos amigos, para
que nesta coloração matinal que atinge o meu
crepúsculo, que ainda tem certas cores da manhã,
possa tranqüilizar-me,sabendo que tenho o apoio
de personalidades tão eminentes, de mestres tão
admiráveis, de políticos tão respeitáveis, de espí
ritos tão condizentes, dedicados e inclinados a
um esforço pelo futuro do nosso País.

Não somos a Comissão principal da Assem
bléia Constituinte, nem a mais importante; somos
a Comissão de maiores responsabilidades, por
que teremos de examinar o trabalho de todas
as demais comissões, conjuntamente. Temos de
dissipar as incongruências; temos de eliminar as
contradições; temos de afeiçoar as divergências;
temos de conformar as possibilidades de desen
volvimento de um texto que já está conhecido,
mas não está reconhecido, não está compreen
dido, não está desenvolvido na medida das suas
possíbílldades. Enfim, temos que fazer com que
no Brasil a representação democrática através da
Constituinte, que é a forma primeira de represen
tação democrâtica, possa comparar-se à partici
pação popular. (Palmas.) Se nos deixarmos domi
nar pela participação popular e não pusermos
a representação democrática no mesmo nível,es
taremos faltando ao nosso futuro, ao nosso dever.

O dever da Comissão de Sistematização é fazer
com que a representação englobe a participação,
dando não apenas as linhas pr6prias, incluindo
no texto da Constituição aqueles aspectos de de
mocracia direta que nos pareçam irrefragâveis,
impossíveis de serem afastados. O que precisa
mos é tomar a iniciativade fazercom que a nossa
representação se transforme em participação. Te
mos de sentir tudo aquilo por que o povo está
clamando, tudo aquilo que o povo está esperando,
tudo aquilo contra o que o povo está protestando.
Esta Comissão tem o destino terrível de desafiar
a esperança. É muito perigoso desafiar a espe
rança de um povo. E quando isso cabe a um
grupo de homens e mulheres que fazem parte
desta Comissão, eu digo: é uma responsabilidade
histórica da qual não poderemos fugir.

Não tenho condições de servir mais do que
aquilo que posso com a minha idade, a minha
experíêncía, o ceticismo próprio daquilo que vivi,
dos dramas a que assisti, dos tremores que absor
vi, das tragédías com que convivi nesses tantos
anos de dlitadura, de esmagamento, de repulsa
ao que há de mais justo. Porque o que há de
mais justo no campo do pensamento político é

o que há de mais santo. A injustiça é um pecado
para aqueles que são responsáveis pelos destinos
de um povo. Somos, no nosso número escasso,
um pouco responsáveis por isto. Somos respon
sáveis pelo que pode acontecer ao Brasil se os
sentimentos populares, a participação popular, a
esperança popular, o desejo popular, a exigência
popular e o direito das grandes massas brasileiras
não forem ouvidas neste recinto.

Era isto que queria dizer aos meus compa
nheiros de Comissão. (Palmas.)

Ao mesmo tempo, tenho a alegria, o prazer
e a honra de chamar Bemardo Cabral e procla
má-lo Relator da nossa Comissão (palmas), a fim
de que .possamos trabalhar juntos.

Agradeço muito ao Líder Mário Covas, a todos
os companheiros que a mim se dirigiram com
a amabilidade das suas palavras. Não posso res
saltar nomes, porque foram muito numerosos,
mas estou realmente cativo de tudo aquilo que
se disse e que se espera de mim. Farei o possível.
Que Deus me ajude - sei que muitos de vocês
não crêem no Deus em que creio - para que
eu possa sair-me bem desta terrível e gloriosa
missão.

Muito obrigado. (Palmas.)

ATADA l' REUNIÃO ORDINÁRIA
DACOMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Aos vinte e quatro dias do mês de abnl do
ano de mil novecentos e oitenta e sete, às quinze
horas e vinte minutos, no Auditório Nereu Ramos,
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se
a Comissão de Sistematização, sob a presidência
do Senhor Constituinte Afonso Arinos,com a pre
sença dos seguintes Senhores Constituintes: Ro
berto Freire, Marcondes Gadelha, Milton Reis,
Sandra Cavalcanti, Joaquim Bevilácqua, Virgflio
Távora,João Calmon, Raimundo Bezerra,Arnaldo
Prieto,Antoniocarlos Mendes Thame, Nilson Gib
son, Renato Víanna, Christóvam Chiaradia,Aloysio
Chaves, Rodrigues Palma, Carlos Sant'Anna,
Adolfo Oliveira, Almir Gabriel, Bernardo Cabral,
Gastone Righi, Haroldo Sabóia, Francisco Benja
min, Inocêncio Oliveira, Celso Dourado, Jarbas
Passarinho, Antônio Carlos Konder Reis, Ademir
Andrade, Osvaldo Coelho, Antonio Farias, Aluízio
Campos, Prisco Viana,Wilson Martins,José Uns,
Artur da Távola, Nelson Carneiro, Femando Gas
parian, José Paulo Bisol, Cid Carvalho, Mário As
sad, José Ignácio Ferreira, Siqueira Campos, Ed
me Tavares, Abigail Feitosa, Mário Uma, Darcy
Pozza, Femando Bezerra Coelho, Haroldo Uma,
José Geraldo, José LuizMaia, Pimenta da Veiga,
Francisco Rossi, José Jorge, Alfredo Campos,
Chagas Rodrigues, Manuel Viana, Aldo Arantes,
Adylson Motta, Roberto Balestra, Vilson Souza,
MozariJdo Cavalcanti,MiroTeixeira,LuizSalomão,
Enoc Vieira e João Menezes. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou inicia
dos os trabalhos e, considerando a distribuição
prévia aos membros presentes, de cópia da Ata
da reunião anterior, consultou o plenário e obteve
a sua aquiescência quanto à dispensa da leitura,
tendo sido a mesma aprovada, unanimemente.
Em seguida esclareceu que, segundo entendi
mentos mantidos com os companheiros da Co
missão, não deveriam, naquele dia, traçar um ro
teiro sistemático ou minucioso do desenvolvi
mento dos trabalhos, por ser extremamente com
plexo, e por entender que o mesmo deverá acon-

tecer na medida da sua própria realização. Prosse
guindo, realizaram-se debates sobre a questão
colocada em torno da definição do sistema de
governo a ser adotado no Pais e da conveniência
do seu exame, preliminarmente, por este Órgão
e no plenário da Assembléia Nacional Constituin
te, a fim de que os trabalhos das Comissões Te
máticas possam se desenvolver consonantes com
o que vier a ser definido, sugestão que mereceu
manifestações favoráveis e contrárias à sua efeti
vação; discutiu-se, também, a organização das
atividades deste Órgão, e a forma de atuação dos
seus membros, junto àquelas Comissões. Partici
param dos debates os seguintes Senhores Consti
tuintes: Gastone Righi,Joaquim Bevilácqua,Adol
fo Oliveira, Aluízio Campos, João Menezes, Ber
nardo Cabral, Roberto Freire, Carlos Sant'Anna,
Haroldo Uma, Ademir Andrade, Sandra Cavalcan
ti, Francisco Benjamim, José Jorge, José Lins,
Cid Carvalho e Antônio Carlos Konder Reis. O
Senhor Constituinte Adolfo Oliveira apresentou
proposta, que foi aprovada, no sentido de ser
transferido o local de reuniões da Comissão de
Sistematização, por sua inadequação, do Audi
tório Nereu Ramos para o plenário do Senado
esidente Afonso Arinosdesignou a Senhora Cons
tituinte Sandra Cavalcanti para acompanhar os
trabalhos de automação das atividades deste Ór
gão, junto ao PRODASEN. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados
os trabalhos, às dezessete horas e vmte e seis
minutos, convocando os Senhores Constituintes
para uma reunião extraordinâria a ser realizada
no próximo dia vinte e oito, às vinte horas, no
plenário do Senado Federal, com o fim de dar
continuidade às discussões sobre o programa de
trabalho desta Comissão. O inteiroteor da reunião
foi gravado, devendo ser traduzido e publicado
no Diário da Assembléia Nacional Consti·
tuinte e constituir-se-á na Ata circunstanciada
dos trabalhos. E, para constar, eu, Maria Laura
Coutinho, Secretária, lavrei a presente Ata que,
após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e irá à publicação. - SenadorAfonso
Arinos.

O SR.PRESIDENTE(AfonsoArinos)- Haven
do número legal, declaro abertos os trabalhos
da reunião da Comissão de Sistematização.

AoExrn° Sr. Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, ao Exm- Sr. Presidente do Senado
Federal, aos Exrnos Srs. Constituintes, membros
da Mesa, aos Srs. Constituintes, membros desta
Comissão e demais presentes, as saudações res
peitosas do Presidente da Comissão de Sistema
tização.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
reunião anterior.

(É aprovado o pedido de dispensa da leitu
ra da ets.)

O SR.PRESIDENTE{AfonsoArinos} - Segun
do entendimentos com companheiros de Comis
são, hoje não deveríamos traçar um roteiro siste
mático ou minucioso dos desenvolvimentos dos
nossos trabalhos. Isso não seria eficaznem rápido,
mas penoso e, provavelmente, até ineficaz,porque
os roteiros deverão acontecer na medida da sua
própria realização. À medida em que eles forem
sendo elaborados, teremos melhores esclareci
mentos a respeito de seu desenvolvimento. O tra
balho da Comissão de Sistematização é extrema-
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mente complexo, é um trabalho intelectual. Não
é formado de antemão, não é um organismo bio
lógico, que tem sua fatalidade de desenvolvimen
to expressa na sua própria formação. Os organis
mos biológicos se formam por uma fatalidade
natural de desenvolvimento. Os organismos que
cuidam de situações complexas, autodeterrnman
tes pelo seu próprio desenvolvimento, como orga
nizações culturais e intelectuais, não têm uma
formação mecânica estabelecida de antemão, es
tão sujeitos a retificações e alterações conforme
a conveniência. Nesse sentido pretendemos, hoje,
iniciar o trabalho de fixação de possíveis rotas
preliminares, a fim de que possamos, no decurso
dessas rotas e com as experiências por elas adqui
ridas, ir consolidando aquilo que se pode chamar,
afinal, o roteiro dirigente dos trabalhos desta Co
missão. Felizmente eles não são urgentes e por
sua natureza são pausados - eu não diria demo
rados, mas pausados. A pausa é uma demora
imposta pelas circunstâncias inelutáveis e inafas
táveis. Então, eles têm a pausa necessária, decor
rente das próprias atividades da Constituinte. Es
tou pronto a mudar o meu ponto de vista, se
tal for a vontade majoritária da Comissão. Acredito
que essas pausas decorrerão, exatamente, do an
damento dos trabalhos da Constituinte. Assim,
gostaria que fizesse claro, aos meus companhei
rosque as nossas decisões sãosemprede caráter
progressista. Não são definitivas, tomadas de re
pente, pois se assim fossem correriam o risco
de não serem obedecidas. São decisões progres
sivas que vão aumentando, alterando, acomodan
do, transformando, aproveitando, retificando, na
medida em que os trabalhos da Constituinte fo
rem impondo essas alterações de ritmo. Ficaria
muito grato se houvesse alguma sugestão nesse
sentido que correspondesse ao princípio dos nos
sos trabalhos de hoje. Companheiros de Mesa,
como o Vice-Presidente da Comissão e seu Rela
tor-Gerai estâo informados e têm as suas posições
a respeito desses assuntos, oportunamente, caso
se faça necessário, passarei a palavra as S. Ex",
para que nos dêem a sua colaboração Desde
logo afirmo que o Plenário é soberano. Essa é
a minha opinião pessoal, fundamental e indiscu
tível.O órgão soberano de qualquer entidade cole
tiva democrática é o seu plenário, é a sua maioria.
Então o Plenário desta Comissão é soberano. A
Mesa é apenas executora das decisões do plená
rio. Portanto, indago se algum Constituinte, em
nome do Plenário ou em seu próprio, tem alguma
sugestão geral a fazer, a respeito do que acabo
de dizer. Caso afirmativo, solicito que faça sua
inscrição.

Estou sendo advertido, pelo Relator, de que
há um orador inscrito, o Constituinte Gastone Ri
ghi.

Tem a palavra S. Ex"

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, inscrevi-me para
falar exatamente porque desejo apresentar uma
propositura para o inicio do roteiro de trabalho
da Comissão de Sistematização e da própria As
sembléia Nacional Constituinte.

Tradicionalmente, as Constituintes elaboram
um texto constitucional, a partir de um plano
piloto de um esboço de constituição, para ser
submetído à análise técnica e à deliberação polí
tica dos plenários dessas assembléias.

Nesta Assembléia Nacional Constituinte, as coi
sas não foram assim. O Regimento Interno consa
grou uma modalidade nova - se melhor ou pior,
não desejo entrar no mérito -, que já foi votada
e estatuída. E, como funciona? Vinte e quatro
Subcomissões, com temas, alguns deles envol
vendo assuntos os mais disparatados entre si, da
rão início ao arcabouço do projeto final. Temos
aí a figura, que já usei do navio que zarpa de
um porto, sem ter plotada a sua rota, sem rumo
estabelecido e, sequer, destino escolhido Como
ele poderá singrar 05 mares? E se forem vinte
e quatro os navios - número das nossas Subco
missões - seguramente teremos embarcações
à deriva e em sentidos diametralmente opostos.

Ora, cabe a esta Comissão sistematizar 05 tra
balhos desta Constituinte, compatibilizando a von
tade expressa das Subcomissões e das Comis
sões, bem assim, as propostas individuais dos
Srs, Constítumtes, Será uma tarefa absolutamente
impossível de ser realizada, se não tivermos ao
menos fixados alguns vetores maiores. Por exem
plo: o sistema de governo. Como é possível três
Subcomíssões - a do Poder Legislativo, a do
Poder Judiciário e a do Poder Executivo - estabe
lecerem o mecanismo de seu funcionamento, as
engrenagens, se não sabem qual o sistema de
opção desta Assembléia? Como pode a Subco
missão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos
elaborar uma proposta se não tem noção se parti
mos para o presidencialismo, para o parlamen
tarismo, para o sistema misto ou, até, para a reírn
plantação da monarquia? Como é possível à Sub
comissão que cuida de servidores públicos e da
administração pública erigir a máquina do funcio
nalismo sem saber qual o sistema de governo,
quais as autoridades a quem compete a condução
do Estado? Há pontos fundamentais e nenhuma
Subcomissão poderá ter um trabalho profícuo
sem indicarmos com seta o vetor para onde va
mos. Não pretendo que adredemente discutamos
pormenores. Isto as Comissões Técnicas detalha
rão e discutirão tecnicamente quais as melhores
soluções. Mas é indispensável que o Plenário da
Constituinte decida sobre alguns pontos básicos,
e o principal deles é o sistema de governo. Neste
sentido já apresentei projeto de resolução, alteran
do o atual Regimento Interno, para determinar
às Comissões a orientação do sistema de gover
no. Entendo deve voltar a levantar a matéria nesta
Comissão de Sistematização, pois caso contrário,
não daremos norteamento às outras Subcomis
sões e Comissões, e acabaremos tendo de, pela
exigúidade do tempo, exercer um poder quase
ditatorial dentro desta Comissão. Esse não é nos
so desejo e, com certeza não é o do Presidente
desta Comissão. Queremos ser o desaguadouro
da ampla vontade democrática desta Assembléia.
Mas, para que isso aconteça, é preciso que meca
nismos eficientes existam, que decisões funda
mentais como esta a que aludo, sejam tomadas.
Portanto, a minha primeira proposta a esta Comis
são de Sistematização é de que ela encaminhe
propositura ao Sr. Presidente da Assembléia Na
cional Constituinte no sentido de fazer submeter
ao Plenário a decisão sobre o sistema de govemo
a ser adotado, pelo menos seu contorno maior,
deixando às Subcomissões a incumbência do de
talhadamento do processo e da forma, do corpo
final do projeto, cuja apreciação será feita por

esta Comissão, que o encaminhará depois ao Ple
nário

o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito
obrigado. Não respondo imediatamente à pro
posta de V. Ex", porque sou de opinião de que
ela deve ser submetida oportunamente ao Ple
nário.

Com a palavra o segundo orador, Constituinte
Joaquim Bevilácqua

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - Sr. Presidente, Srs. membros da mesa,
e desta Comissão, colegas Constituintes, minha
colocação será muito rápida. Observamos nas
reuniões das Subcomissões, de um lado - como
salientou o companheiro Gastone Righi -, a de
mocratização do processo, através da diversifi
cação dos debates dos temas e, também, da abso
luta liberdade de cada Subcomissão se organizar
e dispor sobre seus trabalhos; de outro, nobre
Relator - dirijo-me especialmente a V. Ex' -,
dificulta-se a tarefa de sistematização e organi
cidade dos trabalhos, no que se refere à autono
mia da Subcomissão, na medida em que - de
acordo com a VIsãodos seus membros cada uma
venha a adotar uma diretriz ou determinado plano
de trabalho.

Então, quero trazer ao nobre Relator, a quem
cabe apresentar um roteiro básico do trabalho
da Comissão, como contribuição, aquilo que ob
servamos, com grande eficiência, no dia de on
tem: reunião conjunta - muito proveitosa - das
Subcomissões do Poder Executivo e do Poder
Legislativo, que discutiram exatamente esse as
pecto do presidencialismo e do parlamentarismo
- aqui bem salientado pejo nobre LíderGastone
Righi. Mas vou mais além. Entendo que o nobre
Relator e o ilustre Presidente deveriam reunir-se
com os Presidentes e Relatores das demais Co
missões, no decorrer da semana, ou no final, às
sextas-feiras. Não sei qual será o organograma
dos trabalhos, mas pelo calendário existente as
Subcomissões têm reuniões diárias às terças,
quartas e quintas-feiras, pela manhã e à tarde,
audiências públicas às segundas-feiras e diligên
cias nos finais de semana. Teriamos só as sextas
feiras para as reuniões plenas da Comissão de
Sistematização, da qual, aliás, participam 05 Rela
tores dasSubcomissões. Então, em reuniões ple
nárias como a de hoje já teríamos, com os encon
tros prévios dos Ilustres Relatores e Presidentes
das oito Comissões com 05 Relatores e Presi
dentes das Subcomissões, uma mini-sistemati
zação, um mínimo de organicidade e harmonia.
Os nossos trabalhos passariam a ter, além desse
aspecto extremamente democrático e proveitoso,
também uma certa técnica legislativa, e a organi
cidade que deve presidir o texto final.

Eis a nossa sugestão, ilustres Constituinte Ber
nardo Cabral e Presidente Afonso Arinos, basica
mente, dentro do princípio que V. Ex" anunciou
no início, quanto à dinâmica que vamos ter de
estabelecer - porque o processo de elaboração
constitucional é realmente dinâmico e mutável
- sugiro que o Presidente e o Relator desta Co
missão se reúnam durante a semana com 05 Pre
sidentes e Relatores das oito Comissões que, por
sua vez, também devem fazer reuniões com os
Presidentes e Relatores das Subcomissões. Des
sas reuniões, às sextas-feiras, iríamos adotando
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as normas, de acordo com a dinâmica dos traba
lhos.

É a sugestão que faço aos ilustres Relator e
Presidente da Comissão.

o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito
obrigado a V.Ex". Sua sugestão será tomada em
consideração e votada no final pelo Plenário, de
acordo com a decisão tomada a respeito da pri
meira proposta feita pelo Constituinte Gastone
Righi.

Queria advertir que o prazo de ocupação da
tnbuna dleterminado pelo Mesa é de dez minutos
para cada orador.

Entretanto, em face da sugestão de cinco minu
tos, coloco em votação essa proposta. (Pausa.)
Está aprovada Cinco mmutos, para cada orador.
Agradeço a colaboração.

Com a palavra o terceiro orador inscrito, Consti
tumte Adolfo Oliveira.

O SR. CONSTITUINTEADOLFO OLIVEIRA
Sr. Presidente Afonso Arinos, Sr. Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte, Sr. Presidente
do Congresso Nacional, integrantes da Mesa, emi
nente Relator, Constituinte Bernardo Cabral, Sr"
e Srs. Constituintes, tenho muito receio da tribuna,
porque ela convida o orador a ultrapassar o seu
tempo, que é limitado - e deve ser limitado.
Mas, este é exatamente um dos pontos de minha
intervenção, Acredito que será unânime o reco
nhecimento de que as instalações do Auditório
Nereu Ramos são extremamente inadequadas pa
ra o trabalho da Comissão de Sistematização.
Imagino como será, quando tivermos um grande
volume de avulsos, de emendas e papéis e tenha
mos necessidade de fazer apontamentos e até
redigir alguma coisa. Será inteiramente impos
sível trabalhar-se neste plenário. Este plenário é
um auditório, e não um plenário de trabalhos.
Trago urna sugestão, Sr. Presidente, no sentido
de que se procure verificar - e lamento, sincera
mente, que o eminente Presidente do Senado fe
deral tenha tido necessidade de se retirar -, sem
prejuízo das atividades normais do Senado Fede
ral, se a Comissão de Sistematização pode funcio
nar no excelente plenário daquela casa. Podería
mos exarninartambém a possibilidade de se apro
veitar o Auditório Petrônio Portela. Sei que o Sena
do realiza suas sessões às segundas-feiras, e po
derá fazer reuniões extraordinárias. Mas naquele
plenário cada integrante da Comissão de Sistema
tização teria o seu microfone, não havendo neces
sidade de sair da bancada para ir à tribuna. Tere
mos muito trabalho pela frente.

Sr. Presidente, foi feita uma estimativa de que
a Comissão de Sistematização terá de dar parecer
sobre cinco mil emendas em vinte e cinco dias.
Se trabalharmos dia e noite, serão duzentas emen
das por dia, e quase todas envolvendo matérias
interessantes e importantes, e que representam
a contribuição dos Constituintes Portanto, Sr. Pre
sidente, a sugestão que gostaria de deixar é no
sentido dle que se procure, com urgência, uma
instalação adequada para que esta Comissão de
Sistematização possa, efetivamente, trabalhar.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O no
bre Constituinte Adolfo Oliveira fez uma sugestão
importante e, o problema suscitado, se não está
resolvido, felizmente, já estava mais ou menos
previsto pela Secretaria da Comissão. S. Ex" falou

sobre dois assuntos separados mas que se con
fundem: o problema do tempo e do espaço. Não
quero fazer nenhuma manifestaçáo einsteiniana
neste momento - pois espaço e tempo são maté
rias einsteinianas -, mas já existe alguma coisa
neste sentido, e peço licença para ler:

"Haverá necessidade de uma outra sala
para reunião de trabalhos? Caso afirmativo
será utilizada a sala de reuniões localizada
em frente ao Auditório Nereu Ramos."

Acho que V. Ex" fez referência expressa a esse
local.

O SR. CONSTITUINTEADOLFO OLIVEIRA
Referi-me ao Auditório Petrônio Portella.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Petrô
nio Portella?

O SR. CONSTITUINTEADOLFO OLIVEIRA
Sim. Em segundo lugar, sugeri a utilização do
Auditório Petrônío Portella e, em primeiro, o Plená
rio do Senado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Sim,
o Plenário do Senado.

"Capacidade, trinta e dois lugares" etc. Ne
cessidade de se definirem as datas das reu
niões da Comissão de Sistematização para
ser feita a solicitação da mencionada sala."

Esse assunto foi tratado pelo Deputado Adolfo
Oliveira,que mencionou até os dias das reuniões
da Comissão, um dia, privativo para as reuniões
do plenário, outro para as reuniões dos Presi
dentes de Comissões e Subcomissões.

Com a palavra o Constituinte AluizioCampos,
que tem uma sugestão a fazer e algumas informa
ções a prestar.

O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS 
Recebi telefonemas de alguns companheiros da
Comissão pedindo-me que falasse sobre o pro
blema levantado pelo Deputado Adolfo Oliveira.
Uma das reclamações foi feita pelo Constituinte
Antôniocarlos Konder Reis, e imediatamente en
tramos em contato com a administração da Cons
tituinte. Em princípio, ficou à nossa disposição
a sala da Comissão de Finanças da Câmara, para
realizarmos as nossas reuniões, sala esta quase
defronte ao Auditório Nereu Ramos. Se esse audi
tório não for suficiente para toda a Comissão,
ele poderá ser utilizado por grupos que forem
organizados para desenvolver as suas atividades.
De maneira que essa preocupação já foi manifes
tada à administração da Constituinte, e estamos
esperando uma solução. De imediato já podemos
contar com a sala da Comissão de Finanças, onde
existem acomodações adequadas para que se
possa fazer este trabalho, que, realmente, não po
derá ser realizado no Auditório Nereu Ramos.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Co
missão está de acordo e ciente da matéria? E
possível que se dê outra solução. Posso solicitar
ao Presidente do Senado o plenário daquela Casa.
Peço à Comissão que se manifeste: V.Ex" querem
que eu solicite, inicialmente, o plenário do Senado
ao seu Presidente? (Pausa.) Está aprovada essa
solução, Peço que conste da ata.

Tem a palavra o Constituinte João Menezes.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, quero também

participar do desenrolar dos trabalhos da Consti
tuinte e das Comissões. Tenho verificado, no fun
cionamento das Comissões, que não há ainda
ordem, há certas dificuldades e complexidades.
As várias comissões que compõem a Constituinte
não têm uma orientação certa. Muitas delas, inclu
sive, estão fazendo contatos, fora de Brasília, nos
Estados, para ouvir forças populares. Está certo.
Mas enquanto isso, a Comissão de Sistematização
nada pode fazer. Por quê? Porque ela só pode
trabalhar em cima do que as outras Comissões
fizerem. Por isso ela é chamada de Comissão
de Sistematização. É coordenadora dos trabalhos
das outras Comissões. É esse o fundamento da
Comissão de Sistematização. Para isso, é preciso
que as outras Comissões preparem as matérias
e as tragam para a Comissão de Sistematização.
Enquanto esta Comissão não receber matérias
não poderá andar. Ela, por si só, não decidirá
assuntos por ela mesma propostos. Ela tem de
receber o material das outras Comissões. Isso
é da maior importância. Todas as Comissões são
igualmente importantes na Constituinte; elas tra
tam de assuntos variados, mas todos importantes.
Nessas condições, proponho ao Presidente da
Comissão de Sistematização que se reúna, com
a maior urgência possível, com os Presidentes
das demais Comissões, a fímde ordenar os traba
lhos e tomar efetivo o início do preparo do primei
ro esqueleto da nova Constituição. Enquanto não
recebermos esse material, a Comissão ficará pa
rada, sem objetivo, sem fundamento.

É também muito importante o assunto de que
tratou aqui o Constituinte Gastone Righi no que
concerne à orientação da forma de Governo. Se
não tivermos isso decidido as Comissões poderão
preparar o seu trabalho considerando, por exem
plo sistema parlamentarista e depois, resolve-se
adotar um outro sistema como o presidencialista.
Como deverão proceder? Será necessário voltar
tudo de novo para as adaptações? O entendi
mento sobre a forma de Govemo é uma premissa
fundamental.

Eram estas as observações que queria fazer,
sobre o que tenho escutado e verificado nestes
dias todos aqui. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Sr.
Relator vai dar uma pequena explicação a respeito
da manifestação do meu caro amigo Senador
João Menezes.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presi
dente e eminentes companheiros Constituintes,
a preocupação manifestada pelo eminente Cons
tituinte Joaquim Bevilácqua, sucedida agora, em
parte, pelo nobre Senador João Menezes, casa-se
primeiro com uma preocupação que, desde o
início, constou da pauta de trabalho do Presidente
Afonso Arinos, do 10Vice-Presidente e do Consti
tuinte Konder Reis. Dentre essas preocupações,
tive o cuidado e é esta informação que passo
ao plenário - de criar o seguinte programa de
trabalho: o Relator passa a ter quatro relatores
auxiliares. Estes relatores auxiliares funcionarão
da seguinte maneira: dois ficarão encarregados
de quatro das oito Comissões temáticas, e os
outros dois das quatro restantes. Os nossos com
panheiros, indistintamente, sem nenhuma cono
tação político-partidária devo esclarecer desde lo
go - que fazem parte da Comissão de Sistema
tização, mas que são suplentes em outras Subco
missões - receberão um ofício do Presidente
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Afonso Arinos, encaminhado àquela Subcomis
são da qual ele é o suplente, esclarecendo que
como membro da Comissão de Sistematização
ficará encarregado, desde logo - para que não
haja o volume de trabalho que todos nós sabemos
que irá acontecer -: de ver o que se passa nas
demais Subcomissões, uma vez seria completa
mente impossível que o Relator e os relatores
auxiliares estivessem ali presentes. A par disso,
uma circunstãncia que pareceu a todos nós 
à Presidência, à Vice-Presidêncla e ao Relator 
por demais oportuna e que se casa com perfeição
com a sugestão do Deputado Bevilácqua e que
foi decorrente de uma coversa havida entre mim
e a Deputada Sandra CavalcantI, quanto à reunião
dos Presidentes das Subcomissões com a Comis
são de Sistematização. Para que não ficasse murto
grande - são 24 Presidentes de Subcomissões
e mais 8 das Comissões-, dividiríamosa reunião
em duas ou três vezes, isto é de manhã, uma
hora com sete ou com dez, depois outra hora
com dez, sem que fosse uma grande reunião,
para que não houvesse a balbúrdía que ocorre
quando todos falam ao mesmo tempo.

Pedi a palavra logo ao Presidente para que V.
Ex" vissem o cuidado que se está tendo no trato
do assunto, porque a responsabilidade da Comis
são de Sistematização será de tal sorte que, após
os 65 dias depois que as 24 Subcomissões leva
rem os seus temas às Comissões Temáticas e
estas os remeterem para a Comissão de SIstema
tização, será completamente impossível a qual
quer ser humano, ainda que se seja do porte jurí
dico do Presidente Afonso Arinos, concluir um
trabalho se não houver tempo, a não ser com
essas medidas preliminares que estamos toman
do.

De modo que isso vai começar a ocorrer: já
tivemos uma reunião préviana casa do Presídente
Ulysses Guimarães. Quero declarar, aliás permi
tam-me fazeruma conlidência a respeito do esfor
ço que fez o Presidente Afonso Arinos para se
mudar do Rio de Janeiro para Brasília - e esta
é a confidência que tenho que revelar -,que S.
Ex' daqui não sairá, pelo menos nos próximos
50 a 60 dias, ou seja, nem nos finais de semana.
Estaremos com esta sobrecarga e ela será díví
dida entre todos aqueles que compõem a Comis
são de Sistematização.

Eram estas as informações que queria prestar.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Com
a palavra, para um aparte, o nobre Deputado Car
los Sant'Anna, Líder do Govemo.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Quero dizerque necessariamente não entendo
que a Comissão de Sistematização seja mera
mente uma receptadora de tudo que vem das
24 Comissões ao final. Acho, por exemplo, que
o papel inicial da Comissão de Sistematização
é, na metodologia dos trabalhos, procurar ver
quais são os temas gerais para serem estabe
lecidos de início e que são norteadores, diretrizes
para a condução da elaboração da Constituição.
Por exemplo, acho fundamental definir-se,através
de debates de plenário, e imediatamente, se o
regime será parlamentarista, ou presidencialista,
ou misto. A definição desse e de outros temas
é fundamental para que as Subcomissões pos
sam, então, conduzir o seu trabalho de acordo

com essas diretrizes, que são gerais. Não é agora
que vamos fazer isto, mas acredito que um dos
papéis do Relator, na feitura do programa de tra
balho, seria pensar, por exemplo em, três, quatro
ou cinco temas que, sendo gerais, são por demais
Importantes para que sejam decididos, prelimi
narmente, com metodologia de trabalho de todas
as 24 Comissões. O exemplo dado, da definição
entre presidencialismo e parlamentarismo, é ilus
trativo, porque a forma de escrever uma Consti
tuição presidencialista é completamente diferente
de outra parlamentarista. Se o regime é parlamen
tarista, as suas peculiaridades determinam como
será o Poder Legislativo, o Poder Executivo, e
até o Poder Judiciário; há Conselhos de Estado,
Conselhos de Defesa Nacional, uma porção de
outros organismos que uma Constituição presi
dencialista não terá. Então essas coisas têm que
ser definidas de início.

Háoutros temas também que, em sendo defini
dos na norma geral - insisto, para concluir -,
serão importantes, porque uma Subcomissão de
vinte e um membros não pode definir assuntos
da magna importância, por exemplo, do regime
de Governo e enviar a matéria para a Comissão
de Sitematização como resolução, digamos, qua
se que do plenário da Constituinte.

De modo que presto essa colaboração sobre
a metodologia do trabalho que devem seguir.

O SR. PRESIDENTE (AfonsoArinos)- Nobre
Deputado Carlos Sant'Anna, permito-me fazer
uma pequena intervenção em resposta a V. Ex'.
Rejubilo-mecomigo mesmo, porque leveiao Pre
sidente Ulysses Guimarães -lamento que S. Ex'
esteja ausente no momento - extamente o tema
que V. Ex', acaba de suscitar, há cerca de três
semanas, e até indiquei para S. ?, que esteve ime
diatamente de acordo comigo, alguns dos resulta
dos, das indicações ou dos exemplos concretos
que V. Ex' apresentou, por exemplo, a criação
de um Tribunal Constitucional.O Tribunal Consti
tucional é inerente ao sistema parlamentar misto
e não existe no sistema presidencial que pratica
mos. Abordeio problema do Conselho de Estado,
a sua evolução, no nosso País:a criação do Conse
lho de Estado na Primeira Constituição Imperial:
o desaparecimento do Conselho de Estado com
o Ato Adicional; a volta do Conselho de Estado
com a Lei de Interpretação, de 1840: enfím, são
todos exemplos que temos em nossa própria His
tória. Leveiesses assuntos a S. Ex', que me auto
rizou a imterpretar o ;:;eu pensamento, dizendo
que estava de acordo. E um problema puramente
de fato, quer dizer,não podemos dar a essas con
fluências o sentido de uma decisão, porque a
decisão só pode ser tomada por votação da Co
missão. Então temos de tomar essa decisão no
quadro daquilo que chamei de sistema de aproxi
mações progressivas, que será o sistema do nos
so trabalho. Temos de saber como vamos resolver
isso, mas não podemos fazê-lo já; se votarmos,
uma vez feito isso, já estaríamos tratando de um
ponto da Constituição diferente daquele que esta
ríamos tratando no momento com a Comissão
a que V. Ex' acaba de se referir, ou ao número
de Comissões, ou à variedade das Comissões.
Então são certas decisões básicas, genéricas, es
senciais, exclusivas, que levei ao conhecimento
do Presidente Ulysses Guimarães, como esta do
regime de governo.

Outra decisão que leveia S. Ex' foia distribuição
orçamentária do sistema federal: as novas modifi
cações no sistema federal, e até municipal; enfim,
todas as exigências, interferências e influências
que o texto vai sofrer, em virtude da ampliação
da situação do Estado, diante das novas condi
ções da sociedade. Tudo isso são matérias de
importância transcendental, que têm de ser resol
vidas - não decididas, mas resolvidas - inicial
mente. É isto o que eu queria trazer,para a tranqüi
lidade de V. Ex', para o conhecimento dos demais
membros da Casa e para mostrar que a Presi
dência, os Relatores e membros da Mesa estão
atentos a essas possibilidades. Muitoobrigado.

Concedo a palavra ao Constituinte Roberto
Freire.

O SR. CONSTiTUINTE ROBERTOFREIRE 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes,esses problemas
que estão sendo levantados são produto exata
mente de certo democratismo que tomou conta
da Assembléia Nacional Constituinte. Os papéis
se inverteram. A Grande Comissão teria a atribui
ção de fazer quase que o "boneco", - se pudés
semos chamá-lo assim -, dar uma estrutura, de
finirsistematicamente o que seria a futura Consti
tuição, e submeter esse "esqueleto", esse "bone
co", esse primeiro anteprojeto a uma decisão do
Plenário e, a partir daí, se iniciarem os trabalhos
de forma lógica e sistemática, e não a balbúrdia
que aí está. Mas, evitando-se essa Grande Comis
são, criou-se uma Comissão muito maior, porque
o poder da Comissã6 de Sistematização é muito
maior do que o da Grande Comissão, que se
pretendia no Regimento anterior, ou até na nossa
experiência de 1946. Agora, como tentar diminuir
esse poder da Comissão de Sistematização, de
pois de terminados os trabalhos das Comissões
Temáticas que aí estão? É começar a sistematizar
a partir de agora. Não sistematizar apenas quando
vierem as propostas. É a sistematização do pró
prio método de trabalho. Primeiro,temos de defi
nir não apenas a questão do sistema de Governo
- parlamentarismo ou presidencialismo. Temos
de definir - talvez seja o óbvio, mas é funda
mentai definir-se o óbvio nesta questão - se va
mos ter República ou Monarquia. Temos de defi
nir se será uma Federação ou um País unitário,
até para que os trabalhos não sejam completa
mente caóticos. Qualquer Comissão define o que
bem entender. É fundamental que o Plenário da
Constituinte defma questões básicas, fundamen
tais, para que os trabalhos nas Comissões e Sub
comissões tenham certa lógica, certo ordena
mento e diminuam, inclusive,o poder de ãrbítrio
que teremos posteriormente. Se recebermos a
nossa tarefa da forma caótica como vem sendo
esse quadro, teremos o poder de definirmos o
que quisermos aqui. É fundamental que essas
definições sejam dadas pelo Plenário,e vaiaí uma
proposta concreta: vamos começar a sistematizar
os trabalhos das Comissões, sugerindo ser neces
sário que o Plenário da Constituinte defina se este
País será uma República, se será federativa ou
unitária, se terá um regime parlamentarista ou
presidencialista, e outras questões que dão exata
mente lógica que uma Constituição tem de ter,
porque ela não é uma colcha de retalhos. Ela
tem de ter uma lógica interna. Para isso é neces
sário que, de antemão, tenhamos condições de
sistematizar os trabalhos da Subcomissão. Por
isso, proporia que o Relator apresentasse ques-
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tões que têm de ser decididas préviae aprioristica
mente, pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte, e definisse o tempo de discussão
em plenário, como ordem do dia, para que se
tenha uma definição exaustivamente discutida. É
uma proposta concreta, no sentido da sistema
tização dos trabalhos a partir de agora, e não
a post:eriori.

o SR. PRESIDENTE (AfonsoArinos)- Muito
obngado a V. Exa. Gostaria de acrescentar que
o problema da Comissão inicial, da Comissão
preparatória do anteprojeto, existiu, foi debatido,
e discuti isso com o Presidente Ulysses Guima
rães. S Exa. me explicou que havia obstáculos
muito sérios, porque poderia parecer que havia
uma espécie de dupla eleição: a eleição pelo elei
torado, e a formação de um grupo de eleitos para
organizar o anteprojeto. Achei que isso seria uma
demonstração de vitalidadee de críticada Consti
tumte, mas gostaria de lembrar que isso se contra
põe ao hábito das democracias representativas.
Tivemos,por exemplo, uma Comissão que prepa
rou o anteprojeto da Constituição de 1824, embo
ra não tivessemos o mesmo aprovado para a
Constituição porque a Assembléia foi dissolvida;
mas tivemostodavia uma Comissão que preparou
o anteprojeto da Constituição de 1934; não a tive
mos para a de 1937, porque não houve antepro
jeto, conforme houve uma decisão do Governo
autoritáriode então através de um de seus juristas;
não tivemos o anteprojeto da Constituição de
1946. Por causa das condições em que foi feita
a deposição do Presidente Vargas, em 1945, e
da convocação da Constituinte, logo no princípio
de 1946; mas tivemos a decisão da Assembléia
Nacional Constituinte de 1946, de adotar, como
anteprojeto, o texto da Constituição de 1934 Esse
texto foiaceito como anteprojeto da Constituição
de 1946. Hápaíses em que não houve isso, como
por exemplo, nas grandes democracias ociden
tais. A França teve o anteprojeto da Constituição
de 1946, mas não teve o projeto da Constituição
do General De Gaulle em 1958, porque ele não
teve Constituinte; fez a Constituição através de
um gmpo de trabalho escolhido por ele mesmo,
de personalidades pouco numerosas, mas extre
mamente representativas - dois, pelo menos,
grandes juristas, entre eles Michel Debre. Depois,
ele submeteu a Constituição a plebiscito, e isso
fezcom que ela fosse aprovada, não como proje
to, mas, sim, como uma declaração nacional.Não
tivemos anteprojeto na constituição ocidental ale
mã, porque ela foi feita numa ocasião de ocupa
ção do território alemão, ainda pelas forças estran
geiras. A Constituinte alemã foi reunida por um
grupo de juristas dos Estados que se haviam liber
tado da ocupação estrangeira, mas com a com
placência e a permissão das tropas de ocupação
inglesas, francesas e norte-americanas. Por isso,
não houve anteprojeto, e está aí a Constituição
alemã até hoje. Isso varia,portanto, com as condi
ções históricas, mas no Brasil a tradição é do
anteproíeto, Uma vez que agora não houve isso,
temos de fazer algo muito importante, que é o
anteprojeto, e rever o projeto. O que estamos fa
zendo de fato nesta conversa, é uma espécie de
anteprojeto verbal.Estamos manifestando nossas
opiniões a respeito de pontos culminantes. Isto
é muito importante, é vitalizante, é estimulante.
É isto que deve fazer a nossa Comissão isto é,
não ter regras processuais muito firmes, mas ter

essa efervescência, essa ebulição de interesse e
de patriotismo que estão sendo manifestados pe
los Srs. Membros da Comissão. Agradeço a todos
a contribuição.

Concedo a palavra ao Constituinte Haroldo li
ma.

o SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, há momentos em
que não se fala para apresentar uma saída, para
dar uma solução, mas, às vezes, para contestar
as saídas que não nos parecem corretas. Penso,
inclusive, que a exposição inicial do Presidente
AfonsoArinosfoimuito lúcida, a respeito de como
colocar o caráter ainda impreciso de certas solu
ções. S. Exa. chegou a dizer que precisávamos
fazer definições progressivas; expôs uma visão,
no meu modo de ver, dialética do raciocínio, ou
seja, que as decisões vão sendo tomadas no curso
dos acontecimentos, de acordo com as necessi
dades, com as insinuações da própria vida e da
História. Nesse sentido, sem ter opiniões finais,
mas tentando contribuir com algumas questões
que me parecem importantes, na verdade esta
cIiscussão que agora estamos travando decorre
da metodologia que esta Constituinte tomou, que
é inédita na História do nosso País. Certa ou erra
da, é a metodologia por nós adotada. Não pode
mos, a esta altura,já no meio dos acontecimentos,
questionar a sua correção. Estamos com a Co
missão de Sistematização e com 24 Subcorrus
sões funcionando e temos de ver, no curso desse
processo, como é que vamos encontrar a maneira
pela qual se elabora uma Constituição coerente
em todos os seus princípios. Este é o problema
que está posto. De início, enfrentamos questões
como esta: O Plenárioda Constituintedeverá deci
dir preliminarmente algumas questões básicas,
para depois permitir que o trabalho das Subco
missões possa prosseguir? Acho isso perigoso.
Acho que talvez fosse uma saída até fácil, como
saída mais fácil seria nós agora colocarmos um
ponto-parágrafo em nossos trabalhos, elaborar
mos um anteprojeto e enviá-loa todas as Subco
missões, porque aí todos os trabalhos estariam
unificados. Na busca da unificação dos nossos
trabalhos, não poderemos encontrar eventual
mente as saídas mais simples, porque elas podem
ser falsas. Nesse caso preciso, uma das questões
chave desta Constituinteé a definição do sistema
de Governo. Precisamente por isso é que esse
tema não poderá ser precipitado. Não poderá ser
definidosem que a própria Nação brasileiratome
conhecimento de que está em gestação uma defi
nição a respeito dessa questão.

Por exemplo, na Comissão de Educação e de
Saúde estamos convocando cIiversas pessoas pa
ra posicionarem-se; representantes destacados
de setores de saúde, de setores educacionais, para
expressarem opiniões a respeito desse ou daquele
tema. Só depois diSSO a Subcomissão elaborará
um relatório, que irá à decisão da Comissão, à
qual está subordinada, para em seguida ser envia
do à Comissão de Sistematização e, finalmente,
ao Plenário,

E quando aquela eventual decisão a respeito
de uma questão localizada,como saúde e educa
ção, fortomada em última instância pelo plenário,
isso significaráefetivamente a vontade da Consti
tuinte, porque aquela decisão, antes de ser toma
da, foi gestada, foi produzida, foi amadurecida,

foidiscutida. Aprópria Nação brasileiraparticipou
da elaboração daquele ponto de vista.

No exemplo que citei, penso que essa decisão
localizada, de saúde e educação, será uma deci
são menor, comparada com a decisão básica,
qual seja a de atodar tal ou qual sistema de poder.
Então, seria uma falácia imaginarmos que o me
lhor método de tratarmos essa questão é preci
pitar a sua definição.

Antes de amadurecer, antes de discutir com
calma e com serenidade, antes de mobilizar a
Nação para essa decisão, já, de imediato, convo
ca-se, numa tarde, a Constituinte, com determi
nada correlação de forças, que não foram benefi
ciadas pelo debate, delibera-se a respeito da ques
tão-chave, antes que se tenha tomado consciên
cia plena de quais as suas repercussões e de
que o debate tenha beneficiado aquela própria
decisão.

Então, não tenho a solução, como disse no
início, mas contesto e digo que esse equacio
namento parece-me extremamente falho, extre
mamente preocupante. Ele atropela o processo
de elaboração. Reduz as questões fundamentais
a um processo simplificador, processo este que
não será imposto às questões menores. As ques
tões menores se beneficiarão de um processo
mais lento, mais demorado, mais apurado. E as
questões maiores terão que se constranger a uma
decisão precipitada, sem preparação maior.

Creio que isso é perigoso, que a Constituinte
não poderia embarcar nessa canoa falsa. É uma
canoa aparentemente simples, mas a facilidade,
em geral, é o caminho mais perto de se levar
ao abismo, ao naufrágio. Poderemos, no curso
desse processo, embarcar em questões casuís
ticas.

De repente, pode-se levantaraqui:no desdobra
mento disso é preciso estabelecer antecipada
mente qual o período de mandato do Presidente
da República.

Parece-me que a questão constituinte é atrope
lada por questões casuísticas, questões menores,
questões que não nos devem atrapalhar.

Então não sei qual a solução, Sr. Presidente,
Penso, inclusive, pelo que pude compreender de
observação do nobre Relator e de V. Ex"que elas
indicam um rumo diferente. Ou seja, precisamos,
penso eu, encontrar um mecanismo de se fazer
um entrosamento rápido entre a Comissão de
Sistematização e as demais Comissões, para que
a elaboração constitucional não seja descoorde
nada, não seja - como disse ainda há pouco
o nobre orador - uma elaboração caôtíca, em
que cada um segue um rumo.

Penso que a Sistematização deve assumir-se
como sistematizadora, como coordenadora dos
trabalhos de elaboração da Constituição, desde
já. Nesse sentido é preciso que de logo ela coor
dene, que vá sistematizando. E, de acordo com
esse processo, ela vá, quem sabe, identificando
pontos que devem ser tratados com mais anterio
ridade,que devem ser explicitadospara as demais
Comissões.

Penso que, nesse processo, deveremos trazer
ao plenário da própria Comissão de Sistemati
zação os-problemas mais palpitantes, e depois,
num processo de aproximação sucessiva, che
guemos a um momento em que as decisões bási
cas serão tomadas de acordo com o seu processo
de amadurecimento. Eu, por exemplo, não con
cordo que a Comissão de Sistematização seja
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uma espécie de supercomissão, hoje, com a atual
metodologia adotada pela Constituinte. A rigor,
creio que precisamos tomar o cuidado e assumir
a responsabilidade de sermos algo mais do que
uma mera Comissão de Sistematização. Isso por
que, se pegarmos o vocábulo ao pé da letra, siste
matizar é um trabalho burocrático, que implica
arrumar as coisas que são incongluentes; dar uma
ordem correta, coerente.

Enfim, acho que a criatividadenesta Comissão
- e aqui temos Deputados que não estão em
outras Subcomissões - e o dever constituinte
desses Deputados precisam ser assumidos desde
logo. Ou seja, os Deputados também precisam
participar do processo de elaboração na Comis
são de Sistematização. Não podem ficar à espera
de que a verdadeira elaboração da Constituinte
seja feita em outras Comissões e que daqui a
um ou dois meses eles comecem a arrumar os
tópicos num~ linha coerente. Acho que isso não
tem sentido. E preciso que o trabalho de sistema
tização comece desde já, de maneira que a Co
missão de Sistematização busque um mecanis
mo de entrosamento prático, imediato, formal,
com as demais Comissões, e que desse processo
ela vá fazendo algo que não esteja explicitamente
posto no Regimento Interno.

Como disse o nobre Presidente, no início, o
Regimento Interno, por si próprio, é uma definição
preliminar, é uma definição que vamos resguar
dar; aliás, não está inteiramente resguardad,o a
essa altura, mas devemos buscar resguarda-lo
sempre que possível. Porém, não devemos tomar
o Regimento como uma lei magna, decisiva. De
sorte que o trabalho de coordenação, que não
está suficientemente previsto no Regimento Inter
no seja assumido por esta Comissão, para que
~samos então, nesse trabalho harmonioso, le
var a contento a nossa tarefa

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Adernar An
drade.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, quero levar uma
questão que entendo ser da maior importância.
Não concordo, de certa forma, com a preocu
pação levantada pelo Deputado Gastone Righi.
A avaliação que faço do Regimento que temos,
e da forma como está sendo elaborada esta Cons
tituição, é de fato uma forma extremamente de
mocrática e participativa;não apenas dos Consti
tuintes em si, mas até mesmo da sociedade como
um todo, através das audiências e das manifes
tações que as várias entidades representativas do
povo brasileiro colocam no trabalho feitoem cada
uma dessas Subcomissões.

É importante avaliarmos o interesse de todos,
a dinâmica dar tarefas, o trabalho intensivo que
está sendo feito por todas essas Subcomissões.
Esse trabalho é extremamente produtivo, é extre
mamente interessante para todos nós.

Quero levantar uma questão muito séria, sobre
a forma de governo: parlamentarismo, presiden
cialismo ou outra qualquer.

Se fízermos um levantamento da opinião públi
ca hoje no Brasil, chegaremos a conclusão 
e são dados estatísticos que até achei bastante
elevados - de que apenas 20% das pessoas in
quiridas sobre essa questão sabe diferenciar presi
dencialismo de parlamentarismo.

O povo não está participando deste processo
de discussão. Esta questão não foi levantada du
rante a campanha política porque, infelizmente,
nós nos elegemos junto com os Governadores
dos Estados e, naquela oportunidade, preponde
rou a campanha dos Governadores, - campanha
que tinha outros objetivos, outras motivações 
a Constituinte, que é uma questão nacional ficou
em segundo plano. Tudo isso fez com que o povo
não participasse intensamente desse debate so
bre presidencialismo e parlamentarismo. Não
creio que possamos definir esta questão, de ime
diato. Entendo que devemos deixar que ela se
processe como está. Entendo, contudo, que a
Comissão de Sistematização, na sua primeira fase
após sessenta e cinco dias de trabalho das outras
Comissões, deverá fazer um trabalho de sistema
tização, pura e simplesmente, respeitando as deci
sões das subcomissões. Teremos que decidir al
gumas questões básicas, mas acho que é possível
fazermos a composição dessas decisões. Não po
demos nos esquecer de que esse esboço, ao qual
dispensamos espaço de discussão de pratica
mente noventa e cinco dias - sessenta e cmco
dias nas Subcomissões e trinta dias nesta Comis
são -, irá a Plenário e passará mais quarenta
dias em discussão, e em seguida as emendas
voltarão para esta Comissão. O nosso trabalho
não será de sistematização, absolutamente; será
o trabalho de julgar o mérito das emendas apre
sentadas em Plenário, definindo-as quanto a este
aspecto e, finalmente, submetendo-as, ao Plená
rio, por duas vezes consecutivas, em primeiro e
segundo turnos. Não vejo, por conseguinte, a
preocupação com a definição imediata desta
questão. Inclusive,estou apresentando um projeto
de indicação à Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte. Espero contar com apoio da Comis
são de Sistematização, nesta questão, porque, se
o Presidente pretende colocar em votação, na Co
missão de Sistematização, a proposta do Consti
tuinte Gastone Righi, gostaria que fosse levada
em consideração a proposta que faço. Nosso Re
gimento diz: "A Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte pode, a qualquer momento, a qual
quer instante, requisitar o horário de uma hora
em cadeia nacional de rádio e televisão". Esse
projeto de indicação à Mesa propõe que, semanal
mente, a Mesa da Assembléia Nacional Consti
tuinte apresente ao povo brasileiro programas de
um hora, sobre temas que interessam à popula
ção, sobre os quais não lhe foi dado a oportu
nidade de conhecimento. Por exemplo, a questão
do presidencialismo e parlamentarismo deveria
ser apresentada ao povo brasileiro, através de de
bates no rádio e televisão, de maneira isenta, colo
cando as diferenças entre regime presidencialista
e regime parlamentarista, citando exemplos inter
nacionais, mostrando como o parlamentarismo
funcionaria aqui. Conseqüentemente, chegaria
até nós, Constituintes, o sentimento popular a res
peito dessas questões. Porque fomos ao povo
para discutir esses problemas e percebemos a
sua total falta de posicionamento, a sua indefi
níção absoluta a respeito do que é melhor e do
que é pior para a sociedade. Sei que fomos eleitos
para definir esta questão, mas entendo que o seu
debate não foi aprofundado, nem discutido no
o. Por isso, ela precisa ser mais conhecida. Sr.
Presidente, Constituinte Afonso Arinos, fica a mi
nha sugestão, na esperança de que a Comissão
de Sistematização também apóie o projeto de

indicação que estou apresentando à Mesa, para
que, semanalmente, sejam apresentados, de ma
neira clara e objetiva, pelo rádio e televisão, uma
hora de debate sobre parlamentarismo e presi
dencialismo e também sobre a questão da com
posição do Poder Judiciário, do Poder Legislativo,
sobre a questão da realidade agrária do Brasil.
Enfim, programas sobre uma série de temas im
portantes, que não são do conhecimento público,
para que pudéssemos sentir a vontade do povo
e tentar aquiescer a essa vontade, pois, de uma
forma ou de outra, temos de respeitá-Ia. Esta a
contribuição que pretendia dar.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Agra
deço a V. Ex' a útil e brilhante exposição que
acaba de fazer. Em países que pratiquem esses
regimes, se se fizeruma enquete de âmbito nacio
nal sobre a natureza de um e de outro e suas
diferenças, em nenhum deles haverá respostas
satisfatórias.

No;Estados Unidos, por exemplo, o voto não
é obrigatório, mas voluntário, o que implica um
nível especial de formação intelectual dos votan
tes. Mas duvido muito que, se fosse feito uma
enquete nos Estados Unidos para saber qual é
a diferença antre parlamentarismo e presidencia
lismo, os eleitores pudessem responder. Na Fran
ça, se fizessem a mesma pesquisa - estou citan
do a França, porque é um país tradicionalmente
parlamentarista - sobre parlamentarismo e o
presrdencialismo, seria muito difícil o eleitorado
francês responder. Assim ocorreria também na
Espanha, na Itália, em Portugal, em qualquer país
que tivesse um regime incondicional, arraigado,
na verdade, o que existe nesses países é uma
participação muito maior da sociedade nas deci
sões representativas. Por isso é que existe a repre
sentação

Uma Assembléia Constituinte que é eleita por
sessenta, setenta milhões de votos, representa
qualquer coisa de extraordinário, mas nesse con
texto existe uma ânsia de participação que não
é representativo. Essa representação depende da
quilo que se chama democracia direta, demo
cracia semi-indireta. As democracias diretas e se
mi-indiretas, têm seus aparelhos, seus condutos,
seus processos, suas maneiras de se apresentar.

No nosso projeto de Comissão Constitucional
tentamos estabelecer certos princípios de demo
cracia direta. Temos, aqui, a responsabilidade de
criar esse processo. Parece-me que esse argu
mento - e peço desculpas porque divirjo dele
- de procurar, em um eleitorado de ~ilhões de
pessoas, de milhões de votantes, que digam qual
é a diferença entre presidencialismo e parlamen
tarismo, seria completamente impossível, mesmo
num outro nível cultural que não o nosso. Isso
não quer dizerque não nos interessemos por esse
problema, porque ele vai definir coisas concretas.
Se não tivermos a definição da forma de Governo,
não poderemos escrever os capítulos que vêm
depois. E, longe de ficarmos mais diligentes na
preparação do nosso anteprojeto, vamos ~car

muito mais vagarosos. Entraremos pelo próximo
ano, para chegarmos a essas conclusões.

Peço desculpas, mas o Presidente não se despe
da sua condição de Constituinte para fazer essas
considerações.
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Continua a discussão. Tem a palavra a Consti
tuinte Sandra Cavalcanti.

A SRA. CONSmUINTE SANDRACAVALCAN
TI-Sr. Presidente, S;s. Constituintes, parece-me
que esta nossa reunião tem, principalmente, co
mo objetivo, tentar encontrar, desde já, os rumos
dos nossos trabalhos. Estamos curiosos por saber
como vamos cumprir um calendário que já está
definido no Regimento. Sabemos que nossas
Subcomissões têm vida por mais trinta e cinco
dias e sabemos que as nossas Comissões têm,
também, um período de vida determinado. Em
seguida, vamos trabalhar com o resultado do que,
alí, tiver sido obtido. Não vejo possibilidade de
chegarmos a bom termo se não soubermos fazer
uso inteligente daquilo que, pela primeira vez, está
presente na história da elaboração das Consti
tuições do Brasil: da ajuda de um computador.
É a presença da informática, é a presença de
úma técnica moderna de registro, listagem, classi
ficação, separação, combinação de dados "

Sr. Presidente, peço a V.Ex' nos tire deste Plená
rio o mais depressa possível, nas próximas reu
niões, porque é ele muito incômodo, quente e
desagradável, um lugar onde, durante mais de
quarenta minutos, ninguém aguenta realmente
ficar. É um ambiente difícilpara trabalharmos.

É necessário que o Sr. Presidente consiga, nas
próximas reuniões, a equipe que vai nos asses
sorar, ligada à parte de processamento de dados.
É preciso que ela esteja aqui, para nos dizer como
isso vai acontecer; de que maneira cada um de
nós vai poder utilizar-se desse serviço, o que pode
remos pedir, o que esse serviço vai nos oferecer.
A proposta do Relator Bernardo Cabral, de já co
meçar a trabalhar com relatores auxiliares, pare
ce-me uma metodologia muito boa, e pode ser

-posta em execução a partir da semana que vem.
Aidéia de termos alguns capítulos da Constituição
adiantados, independentemente da decisão pos
terior do Plenário, sobre sistema de Governo, tam
bém parece-me óbvia, porque há alguns capitulos
que não se relacionam com a definição do que
vai ser a nossa estrutura de Governo. Temos capí
tulos sobre Educação, Família, Direitos e Garan
tias Individuais. Vários deles não têm ligação obri
gatória com o regime de Governo a ser escolhido.
Podem, portanto, ter a sua parte de trabalho bas
tante adiantada

Acho importante marcarmos a próxima reunião
e convocarmos a equipe de assessoramento da
Comíssào de Sistematização, para que possamos
ter a ídéía dos instrumentos com os quais iremos
trabalhar, e do que poderemos pedir a esse grupo
de funcionários categorizados para operar com
aquele computador já instalado, que vai nos abas
tecer:

Temos cerca de mil e tantas emendas apresen
tadas e 58 mil sugestões colhidas pelo Senado,
ao longo do ano passado, que são uma partici
pação da sociedade civil. Uma séne de informa
ções, que temos o direito de obter, será necessária
até para podermos trabalhar nas Subcomissões.
É muito importante que cada elemento da Comis
são de Sistematização possa saber, através desses
instrumentos, o que está ocorrendo nas Comis
sões e Subcomissões, das quais, eventualmente,
ele nem faz parte.

Esses, Sr. Presidente, são três pedidos de or
dem prática. Apóio a idéia do Constituinte Adolfo

Oliveira, de o Presidente tirar deste plenário para
um local de trabalho mais adequado, o mais de
pressa possível Solícito, outrossim, a V. Ex' que
a equipe que nos assessora prepare uma expo
sição de como irão ser executados seus trabalhos.
Enfim, Sr. Presidente, peço-lhe que diga, desde
logo, quais são os capítulos de nossa futura Cons
tituição que não dependem das definições de es
trutura de poder e regime do Governo, para que
possam ser trabalhados e antecipadamente pre
parados a fim de estarem à nossa disposição o
mais rapidamente possível.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito
obrigado, nobre colega Sandra Cavalcanti. Res
pondo, primeiro, sobre as providências relativas
ao plenário. Pedi ao Vice-Presidente que execu
tasse esse plano; ainda hoje falamos sobre isso.
É necessãria uma expansão de nosso espaço vital.
O Vice-Presidente pode responder melhor sobre
este assunto.

O SR. CONSmUlNTE ALUÍZIO CAMPOS 
Já tivemos conversas informais com o Relator
Benardo Cabral, sobre a metodologia que pode
ser imediatamente adotada para aproveitar o tra
balho, a experiência e a colaboração dos 49 mem
bros da Comissão, que não pertencem a outras
Comissões Temáticas, mas, basicamente, a esta
Comissão. Predominou idéia sobre a qual o Rela
tor irá apresentar maiores detalhes. Excluídos os
membros da Mesa e o Relator, são 49 os mem
bros desta Comissão. Se o Relator tem o propósito
de aproveitar, como colaboradores, quatro desses
membros, ficaremos com 45. Estávamos preten
dendo, se fossem 48, dividi-los em 8 grupos de
trabalho, de 6 membros, que seriam distribuídos
pelas Comissões Temáticas. E cada Subcomis
são teria a colaboração de dois de nossos mem
bros em seus respectivos trabalhos. Estudaremos
isso, com maiores detalhes, e, na próxima reunião,
apresentaremos este plano, submetendo-o ao
Plenário, cujos membros e manifestarão a ques
tão sobre que grupos querem pertencer. Creio
que esta é uma consulta a ser feita na própria
reunião plenária.

Acho que a idéia, já aprovada pela Comissão,
de trabalharmos no plenário do Senado, é exce
lente. O nosso Presidente deverá entrar em enten
dimentos com o Presidente do Senado, Humberto
Lucena, para que S. Ex' ceda o plenário do Sena
do durante um dia da semana para nossas reu
niões plenárias.

Gostaria de fazer uma intervenção final, a res
peito das proposições sobre as diretrizes básicas
da elaboração constitucional, para dizer qual é
o pensamento que temos em vista.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito
obrigado. A Constituinte Sandra Cavalcanti feztrês
pedidos: primeiro, a mudança de plenário, que
já foi respondida; segundo, a exposição dos traba
lhos dos assessores. Pergunto à ilustre compa
nheira, que se manifestou publicamente - e a
fé que nela tenho, de ser uma Joana D'arc, uma
espécie de santa combatente, me leva a convi
dá-Ia para tomar conta desse tema que levantou
- em declarações ao Jornal do Brasil, sobre
a Informática, estádisposta a ajudar-me; o terceiro
é relativa aos capítulos que não implicam decisão
substancial sobre o texto. Essa é uma idéia con
trária àquela que estava vigendo. Acho uma pro-

posta ótima; se a Assembléia estiver de acordo,
posso dá-Ia como acertada. Como a Comissão
reage diante da proposta da Consntumte Sandra
Cavalcanti? Considero isso possível?

O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS 
O que se estava discutindo era um pouco dife
rente. Refiro-me ao problema das diretrizes funda
mentais da elaboração pelas Subcomissões; à in
dependência dessas Subcomissões que traba
lham nesses capítulos com total e ampla liberda
de. Se adotarmos aqui esse principio e se for
submetido ao Plenário, como sugerem os Consti
tuintes Fernando Santana, Gastone Righie outros;
se forem estãbelecidas as diretrizes básicas da
elaboração constitucional pelo Plenáno, todas as
Comissões, quer sejam de natureza política, ou
não, obviamente terão que obedecer a essas dire
trizes. Mas nada nos impede, se tivermos algumas
sugestões a apresentar a essas Comissões, de
podermos fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Prefiro
abster-me de colocar a proposta em votação.
Aguardaremos a opinião do Sr. Relator a respeito
de submeter à Comissão aquelas questões preli
minares, de maior significação, para que seja ado
tada não uma decisão, mas uma orientação, no
sentido do seu aproveitamento.

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

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Con
cedo a palavra a V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Inicialmente, V. Ex" prestou uns esclarecimentos
a esta Comissão. Na essência dos seus esclareci
mentos, deixou V. Ex' evidente que o Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte, Deputado
Ulysses Guimarães, era a favor do que V.Ex' pro
punha e que coincidia com aquilo que eu viera
a propor também. Ocorre que o Sr. Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte, ao sair desta
Comissão, declarou, peremptoriamente, à im
prensa e a todos, que, na verdade, não é a favor
da proposta. S. Ex" ficou com o parecer do nobre
Constituinte Egídio Ferreira Lima, dado na Comis
são de Organização dos Poderes, o que é diame
tralmente oposto ao nosso pensamento, à nossa
proposta. Sr. Presidente, a questão de ordem é
no sentido de que minha propositura deva ser
submetida ao Plenário desta Comissão, para for
malizarmos uma proposta ao Presidente da As
sembléia ,Nacional Constítumte.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Annos) - Vou
aceder à proposta de V.Ex", mas quero, primeira
mente, fazer uma explicação complementar à
aquela que fIZ, para que fique bem claro o que
o Presidente me disse.

Quando fiz a S. Ex' a exposição da necessidade
de se tomar em consideração certos temas funda
mentais, disse-me que estava de acordo e me
pediu que indicasse a ele esses temas, de maneira
que a junção das duas posições pudesse se fazer
pela circunstância que estou denunciando a esta
Comissão. É que S. Ex" me pediu que fizesse
a enunciação, e ainda não o fiz. De maneira que
S. Ex' concordou com o princípio e me pediu
que o levasse avante, esse princípio, apresentando
a ele os temas. Não o fiz, porque não estava aqui;
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estava fora, no Rio. Nesse período, o Presidente
provavelmente terá tido uma grande soma de ou
tras solicitações e atribuições, e talvez tenha es
quecido esta parte da nossa conversa. Mas não
somente S. Ex' concordou, como me pediu que
fizesse a enumeração dos temas. Declaro, desde
já, que a falha foi minha, porque não fiz o que
ele pediu. V.Ex" está satisfeito com a minha impli
cação?

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sim.

O SR. PRESIDENTE(Afonso Arinos) - Então
estou tranqüilo.

O SR. CONSTITUINTE (Francisco Benjamim)
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

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

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO BENJA
MIN - Sr. Presidente, acho que temos as primei
ras decisões, que são operacionais. Qual é o dia
de reunião, para que executemos nossos traba
lhos? A que horas vamos nos reunir? Onde vamos
nos reunir? Creio que já foi levantado o problema.

O apoio que vamos ter também já foi avaliado.
Acho que não podemos invadir o exame de deci
sões, que são políticas, e que vão estar no curso
dos nossos trabalhos, sem primeiro darmos for
ma à maneira pela qual trabalharemos, ou seja,
em quais dias vamos nos reunir, a que horas,
e onde faremos novas reuniões, com que apoio
vamos contar?

O SR. PRESIDENTE(AfonsoArinos) - Já ha
via conversado com o Vice-Presidente da Comis
são, informando-o de que um dos objetivos da
nossa reunião de hoje seria fazer a indicação pre
cisa do processo de reunião e decisão. Está aberta
a questáo. Podemos resolver isso. Espero a cola
boração dos Srs. membros da Comissão, para
que eu possa proceder à apuração das decisões.

O SR. CONSTITUINTE ALUiziO CAMPOS 
Sr. Presidente, gostaria de prestar um esclareci
mento ao nobre Constituinte Francisco Benjamin,
para a realização desta reunião de hoje. Sexta-feira
à tarde recebemos vários apelos de companheiros
'nossos, que normalmente viajam aos seus Esta
dos na quinta-feira à tarde para regressarem so
mente na segunda-feira, passando o fim-de-se
mana fora. Era nosso propósito fazer uma con
sulta ao Plenário sobre o dia mais adequado para
a realização dessas reuniões. Anosso ver, embora
haja Plenário da Comissão Constituinte todas as
quintas-feiras à tarde, fariamos essas reuniões às
quintas-feira, a partir das dezoito horas, no Plená
rio do Senado, ou, estão, à noite. E uma matéria
para a qual pediria ao nobre Constituinte Fran
cisco Benjamin que aguardasse a palavra dos de
mais companheiros já inscritos, para combinar
mos isso no finalda reunião.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO BENJA
MIN - Não vamos ter número para a decisão.

O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS 
Se o Presidente defere a questão levantada por
V. Ex" propomos que essa reunião seja realizada
às quintas-feiras à tarde, ou à noite, porque há
sessão no Plenário da Assembléia Nacional Cons
tituinte todas as quintas-feiras, a partir das 14h.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO BENJA
MIN - Essa questão do plenário já foi superada.
As Subcomissões estão se reunindo no horário
do Plenário. Isso já foi definido. Estão se reunindo
em horário de funcionamento da Constituinte. Es
sa questão de horário já está superada.

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

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Con
cedo a palavra a V. Ex".

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVlLAC
QUA-Pedi a palavra para contraditar essa ques
tão de ordem, Sr. Presidente. Em minha fala acho
que fui bastante claro: o tempo está totalmente
tomado as quintas-feiras à tarde e avançando pela
noite. Já existe o calendário das Subcomissões.
Os Relatores das Subcomissões aqui presentes
podem testemunhar o que estou dizendo. Não
é possível se marcar, mesmo se não houvesse
sessão plenária da Constituinte. Quinta-feira é ab
solutamente impossível, a não serque seja depois
das 20h.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Qual
seria a alternativa?

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILAC
QUA - Quinta-feira, pelo calendário das Subco
missões, é impossível. O que sugiro a V. Ex" é
que marque uma reunião extraordinária o mais
breve possível, para as próximas segunda ou ter
ça-feira à noite, para que o Relator tenha tempo
de elaborar o programa, o roteiro básico, o calen
dário, o local de trabalho. Senão vamos ficar aqui,
cada um dando uma sugestão, sem termos um
documento básico em cima do que se discutir.

Sr. Presidente, a minha proposta é que V. Ex"
designe uma reunião, extraordinária ou para a
próxima segunda-feira à noite, ou terça à noite,
para que o nobre Relator possa nos apresentar
isso: o calendário, os relatores auxiliares, os gru
pos de trabalho, o local, tudo aquilo que se está
discutindo aqui. Discordo da opinião do nobre
Constituinte Francisco Benjamin, segundo o qual
a reunião seja inócua. Podemos não ter quorum,
agora, para deliberação, mas estamos aqui co
lhendo subsídios e sugestões para que o Relator
possa, neste final de semana - tenho certeza
que vai ter muito trabalho -, juntamente com
o Presidente e os Vice-Presidentes,apresentar-nos
um planejamento em face daquilo que poderão
colher.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito
obrigado a V. Ex"Acabo de consultar o Relator
e S. Ex" prefere que seja na próxima terça-feira
à noite, porque na segunda-feira alguns compa
nheiros ainda não terão chegado. Não vou colocar
essa proposição em votação, porque, talvez, não
haja número. Apesar da falta de números, quero
o assentimento da Comissão, porque vou marcar
para a próxima terça-feira à noite. Os Srs. Consti
tuintes estão de acordo? Então, está marcada a
reunião para a próxima terça-feíra à noite. (Pal
mas.)

Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Jorge.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, como Relator da
Subcomissão do Poder Legislativoe membro da

Comissão de Organização dos Poderes, gostaria
de esclarecer alguns fatos que ocorreram nesta
Comissão referentes ao problema da decisão do
sistema de Governo: se presidencialismo, ou par
lamentarismo, temas que foram bastantes discu
tidos aqui. Como alguns companheiros já sabem,
os nobres Constituintes Gastone Righi e Cesar
Cals Neto apresentaram dois projetos de resolu
ção à Assembléia Nacional constituinte, solícítan
do que esse assunto fosse discutido e votado ime
diatamente no Plenário, isto é, por todos os Cons
tituintes, para que o resultado da votação pudesse
servirde base para as demais decisões das Subco
missões. Esses dois projetos foram, então, envia
dos à Mesa, onde foi decidido, por unanimidade,
seja ouvida a Comissão de Organização dos Pode
res sobre a necessidade de se discutir isso imedia
tamente, ou então deixar a discussão para tempo
oportuno, quando forem apresentados os demais
temas constitucionais no Plenário. O assunto foi
encaminhado à Comissão de Organização dos
Poderes, ao seu Relator,Deputado Egídio Ferreira
Uma - que não está aqui presente -, o qual
emitiu parecer contrário à proposta Sugeriu S.
Ex" em seu parecer que esse assunto não fosse
debatido agora na Assembléia Nacional Consti·
tuinte, a não ser através das Subcomissões, ba
seado em argumentos parecidos com os que o
Deputado Haroldo Uma aqui citou. Esse parecer
foi aprovado pela Comissão de Organização dos
Poderes, que o remeteu à Mesa, para decidir se
isso vai ser colocado em votação agora, no Plená
rio, ou não. Parece que a tendência da Mesa é
seguir o parecer da Comissão de Organização
dos Poderes e deixar o assunto para ser discutido
em momento oportuno.

Na realidade, gostaria de justificar o meu ponto
de vista, mas não vou fazê-lo, pois o que eu ia
dizeré mais ou menos o que o Deputado Haroldo
Uma já disse também, e não gosto de ser repe
titivo.Ouço muitas repetições, mas espero cola
borar, não repetindo.

Gostaria de dizer que nós, das Subcomissões
do Poder Legislativoe do Poder Executivo, esta
mos fazendo um esforço, aqui citado pelo Depu
tado Joaquim Bevilácqua, no sentido de realizar
um relatório integrado, tanto a nível de Comissão,
como a nível de Relatores. Acho que se isso for
colocado em votação agora, de certa forma, preju
dicará o Regimento, que por ser tão democrático
permitirá uma grande participação popular. Peso
soalmente, acredito que haverá maneiras mais
simples de se realizar esta Constituição, mas se
temos esse Regimento, devemos fazerum esforço
para cumpri-lo. Minha observação tem o sentido
de esclarecer àqueles que ainda não tiveram co
nhecimento dos fatos que ocorreram numa Sub
comissão da qual não somos membros.

Um outro aspecto que gostaria de ressaltar é
o referente ao problema da Assessoria de lnforrná
tíca, que tem sido dada pelo PRODASEN, e, acre
dito, em um nível bastante razoável. Ele nos tem
dado uma grande quantidade de informações e
eu poderia depois falar com a Deputada Sandra
Cavalcanti, para esclarecer melhor esse assunto.

Quanto à Assessoria Técnica da Câmara, ape
sar de nós, Relatores, termos um mês para realizar
o trabalho, dos quais já se passaram praticamente
15 dias, até agora não apareceu nenhum asses
sor. Estamos fazendo sozinhos os relatórios dos
trabalhos, porque assessor, até agora, não apare-
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ceu nenhum. Dizem que vai aparecer, mas até
agora não apareceu. Já sugeri ao Presidente da
minha Comissão que ele não solicite mais o as
sessor, porque, a esta altura, já não precisamos
mais delle. Mas S. Ex' é mais ponderado, e achou
melhor que, de certa forma, aguardássemos que
ele chegasse, mesmo que seja quando já estiver
mos com o relatóno pronto. Muito obrigado

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - MUltO
obrigado a V. Ex' Concedo a palavra ao Deputado
José Lins

oSR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS- Sr. Presi
dente, meus arrugos, em primeiro lugar, trago
aqui uma incumbência que me foi dada pelo no
bre Senador Nelson Carneiro S. Ex' me pede
para informá-los de que ele se propõe a trabalhar
para que a Comissão de Sistematização consiga
a sala do Senado, porque acha que os colegas
vão gosltar de lá, e vai acabar com aquela estória
de unícarneralísmo. O Senador pede para dar es
se recadlo, aqui aos membros da Subcomissão.

Sr. Presidente, quero congratular-me com V.
Ex', porque eu não esperava que tão cedo esta
Comissão se reunisse. V. Ex' teve a imciativa de
nos trazer aqui para levantar problemas da maior
importãncia Diria,até, Sr. Presidente, que a maior
parte dos problemas que aqui estão sendo abor
dados não são pertinentes a esta Comissão. Te
mos uma sistemática prevista pelo Regimento,
que instalou Subcomissões e Comissões, dando
um prazo a esses entes constituintes. A matéria
ficará 6!5 dias nas Comissões e Subcomissões.
Como é que isso tudo está andando? Esse mate
rial, após sua elaboração, irá para a Comissão
de Sistematização, onde teremos, naturalmente,
uma pletora, uma imensidade de sugestões con
tradítórias.

Sr. Presidente, eu faria uma imagem. Alguém
está nos pedindo para fazermos um ser perfeito.
Não me disseram se é homem ou se é mulher,
se deve ser feio, forte, fraco, bonito, nordestino
ou sulista, mas pediram-me para fazer uma perna;
a outro, pediram um braço; a outro, ainda, a cabe
ça, os olhos e, quem sabe, até o coração. E deram
à Comissão de Sistematização o quebra-cabeça
de tirar ()ser perfeito dessa balbúrdia de membros
de um único corpo orgânico que, certamente,
precisa ter, pelo menos, a capacidade de entu
siasmar e de satisfazer a grande aspiração do
povo brasíleíro. E se nós não definirmos alguma
coisa sobre esse retrato, vamos frustrar não se
mente o povo, mas também todos àqueles que
hoje estêo trabalhando nas Subcomissões e Co
missões.

Acho que esta Comissão está em condições
de trazer à motivação a solução de certos proble
mas. Embora não sejam essenciais ao trabalho
que está sendo elaborado, muitos se interessam
pelo processo, querem saber o que vai sair disso
- e realmente o que vai sair é importante -,
e esta Comissão tem uma tremenda responsa
bilidade nisso.

Sr. Presidente, aqui foram apresentados proble
mas de sistemática de trabalho da Comissão de
Sistematização, problemas de organização do
nosso trabalho interno. Segundo, expressou-se
uma vontade de que esta Comissão mantenha
um rela<:ionamento com as outras Comissões e
Subcomiseôes para ir apreendendo, sentindo que

vai receber: pés e braços, de origens, tamanhos,
dimensões e vocações inteiramente diversos. Por
tanto, queremos, a partir de agora, fazer este con
tato com as Comissões e Subcomissões. Acho
ISSO sumamente importante.

SI' Presidente, a minha sugestão é que V. Ex'
não se limite a convocar esta Comissão, mas que
convide os Presidentes e Relatores das outras Co
missões e, com eles, estude a maneira de conduzir
a solução desses problemas. Temos problemas
até de assessoramento para um Relator de Subco
missão e de Comissão. Temos problemas com
a elaboração de telegramas e convocação de nos
so pessoal. Entidades que estão querendo vir,que
foram convidadas, não encontram quem dê pas
sagens ou hospedagem para aqueles que as vêm
representar nesta Casa. Então há problemas que
talvez não sejam nem nossos, porque somos a
parte intelectual da Constituinte, mas deveríamos
realmente, encontrar alguma coisa de material
que nos pudesse sustentar e nos ajudasse nesse
trabalho. Isso está faltando.

Mmha sugestão, SI'. Presidente, é simples; é
que V. Ex' talvez pudesse convidar os Presidentes
e Relatores das outras Comissões e analisar, de
um modo amplo, não só os problemas gerais
que vão resultar na sistematização de uma melhor
condição para que a Comissão de Sistematização
execute seu trabalho, mas até para que V. Ex'
ajude essas Comissões a terem condições de tra
balho. Sou a favor de que as Comissões, juntas,
analisem esse problema de definição de certos
pressupostos, que são essenciais para a elabo
ração da Constituição. Essa falta de divisão está
prejudicando o trabalho das Subcomissões, e elas
só têm dez, quinze ou vinte dias para realizá-lo,
senão serão sustadas em seus objetivos, e restará
apenas representantes dessas comissões, no ple
nário, para batalhar por suas idéias. Era o que
queria dizer, Sr. Presidente. Agradeço a atenção
de V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Gos
taria de informar a V. Ex' que os Presidentes e
Relatores das Cormssôes já fazem parte dessa
organização. O Presidente e o Relator poderão
explicar isso em poucas palavras. Já estou cientifi
cado por eles de que esse assunto já está resolvido
na organização

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ LINS- SI'.Presi
dente, estamos aqui como membros desta Co
missão e não como representantes da Comissão
que dirigimos. Esta é a minha opinião.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Con
cedo a palavra ao Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - O Cons
tituinte José Lins tem inteira razão no que pleiteia;
apenas desconhecia, e agora vai passar a conhe
cer, o assunto. A l' Vice-Presidência e o Relator
desta Comissão, com orientação do Presidente
Afonso Arinos, já fizeram alguns contatos, e as
reuniões serão feitas da seguinte maneira: dividi
das em oito grupos, para que tenhamos de 14
h e 30m às 15h e 30m, uma hora, para um grupo.
Depois, de 16h às 17h para outro. Isso deverá
ocorrer provavelmente após aquela reunião do
dia 28 de abril próximo, terça-feira. Estava mar
cada para o dia 28, mas não vai dar para conciliar
as duas reuniões com a sessão do plenário. A
inquietação de S. Ex' é válida.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS- Sr. Rela
tor, não estou percebendo bem a idéia.Acho que
as Subcomissões e Comissões têm um grau de
independência que nem nós, membros desta Co
missão, podemos representá-Ias. Estamos aqui
como membros desta Comissão. Então, acho que
as próprias Comissões poderiam reunir-se para
analisar problemas que estão acima dos objetivos
de qualquer outra Comissão, inclusive saber se
valem a pena. Talvez a Comissão que estuda a
estrutura de Governo também não esteja de acor
do em que se possa antecipar as outras, para
que sua decisão venha ajudar todas as outras
Comissões.

O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS 
Gostaria de esclarecer a V Ex' que a idéia original
de que Relatores e Presidentes dessas Comissões
Temáticas, e os Relatores das Subcomissões par
ticipassem desta Comissão foi de minha autoria.
Fiz a sugestão aos que estavam elaborando o
Regimento, exatamente para que esses elementos
pudessem transmitir à Comissão de Sistemati
zação o andamento, o que estava acontecendo
nas suas Comissões e fizessem as ponderações
e sugestões pertinentes, para que pudéssemos,
durante o procedimento, identificar-nos com o
processo elaborativo geral. Foi exatamente esse
objetivo.A sugestão é no sentido de que os Presi
dentes e Relatores das Comissões Temáticas e
das Subcomissões compareçam às reuniões ple
nárias da Comissão de Sistematização.

O SR.CONSTITUINTEJOSÉ LINS - Discordo
de V. Ex', porque o Regimento prevê que esta
Comissão praticamente só trabalharia quando as
outras terminassem o seu trabalho. E um pressu
posto que está no Regimento. Então, teríamos
oportunidade, os Relatores e Presidentes, de expor
qual foi o verdadeiro pensamento da Comissão.
Aqui,não estamos tratando disso, mas sim anteci
pando certos objetivos fundamentais para que ha
ja sucesso do esquema.

O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS 
Mas não é a mesma coisa que esses compa
nheiros compareçam e dabatam conosco no Ple
nário?

O SR. COSNTITUINTE JOSÉ LINS - Acho
que não, porque eu não me animaria a propor
que esta Comissão de Sistematização apresen
tasse, assinada por todos os membros, uma pro
posta para decidir, de imediato, quanto à questão
se vamos para o parlamentarismo ou presiden
cialismo. Mas as comissões reunidas poderiam
fazer isso.

O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS 
Evidentemente que isso não é da nossa atribui
ção. O que se propôs aqui, por sugestão do Depu
tado Roberto Freire, foi que se apresentasse um
projeto de resolução, aprovado por esta Comis
são, que fosse ao Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte nesse sentido. O Plenário da Consti
tuinte é soberano para se manifestar sobre o as
sunto.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS- Extemo
a minha discordância é no sentido de que esta
Comissão apresente isto ao Plenário.

O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS 
Mas não estamos ainda tratando disso. Acho que
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na hora de discutir o assunto V.Ex' deverá apre
sentaras suas objeções.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Con
cedo a palavra ao Sr. Constituinte Cid Carvalho.

O SR. CONSTITUINTE CIDCARVALHO - Sr.
Presidente, nobre Relator, companheiros de Mesa
e de Plenário, ao contrário de exigir que se tire
desta reunião o maior número possível de conclu
sões, acho que foi muito acertado, o nobre Presi
dente ter convocado outra reunião extraordinária,
porque o que me parece mais importante é que
estabeleçamos entre nós uma conceituação uni
tária. É preciso que tenhamos consciência dos
limites da nossa Comissão e até que ponto pode
remos dar a nossa contribuição à Assembléia Na
cional Constituinte.

Sr. Presidente, gostaria de trazer a V.Ex", como
Presidente e como pessoa, um pouco de análise
crítica. Acho que certas coisas começaram erra
das nesta Casa. Antes de esta Câmara instalar-se,
os Constituintes, numa espécie de um falso com
plexo de inferioridade, começaram a pensar que
o anteprojeto, trabalhado por homens eminentes,
e que teríamos toda liberdade de rejeitar, em parte
ou no todo, fosse alguma coisa que nos dimi
nuísse. Esse foi o clima que se criou inicialmente.
Mas, se formos verdadeiros, todos os Constituin
tes estão buscando o referido anteprojeto como
roteiro das suas emendas. Essa é a grande realida
de. O certo seria que tivéssemos tido, oficialmen
te, um anteprojeto, convocado pela Nação, com
especialistas, tendo eles toda a legitimidade possí
vel.Nesse aspecto, cabe uma crítica ao meu parti
do, que é o partido majoritário e que traz dentro
dele vinte anos de debates com a sociedade. La
mento, Sr. Presidente, e faço esta crítica, que o
meu partido também não chegasse a esta Consti
tuinte com um anteprojeto a ser oferecido pelo
PMDB, para a solução dos problemas da socie
dade brasileira. E por que não o PFL? E por que
não todos os outros partidos? O ideal seria que
tivéssemos um excesso e não uma ausência abso
luta de anteprojetos, para que a massa da Consti
inte pudesse ter roteiros bastante seguros para
se guiar.

Sabemos que a grande tradição - e ela não
existe por acaso - é que faça parte da Consti
tuinte uma comissão relatora, constitucional e le
gislativa. Essa idéia chegou até a ser proposta
mas foi rejeitada. E mais, criou-se, dentro deste
Plenário, naquela fase de euforia e de emoção
um pouco sem lógica, a idéia de que esta Casa
não poderia ter Deputados de primeira e de se
gunda classes, em prejuízo de uma metodologia.
Mas a verdade é que a prática da vida vai-se im
pondo sobre a realidade. E, por que não dizermo~,

a Comissão de Sistematização, pelo seu encarm
nhamento, pela sua formação, acabou sendo a
Comissão de maior responsabilidade nesta Casa.
Tanto é verdade que a grande disputa foi em
nome da Comissão de Sistematização. E se o
nobre Líder do meu partido põde acertar com
os outros partidos o encaminhamento de todos
05 relatores das Comissões e Subcomissões,
quando chegou à Comissão de Sistematizaç~o,

ele não se achou com força bastante para tirar
esse encaminhamento do seu próprio bolso. E
nem quis mesmo indicar, dentro da Comissão,
porque ela é muito importante e representa a
Constituinte, como um todo, pelo menos, na esfe-

ra do meu Partido. O que fez ele então? Devolveu
ao Plenário do PMDB, por inteiro, a decisão sobre
o Relator desta Comissão. Por quê? Porque, na
verdade, o Relator desta Comissão é o Relator
da Constituinte.

Nós bem sabemos, companheiros, que o gran
de papel do Judiciário ou da Suprema Corte nor
te-americana é a sua força, a sua autoridade, por
que ele a inova, alarga todo o espaço da demo
cracia naquele país. Ela tem sido, indiscutivel
mente, um fator da maior importância nisso.

Não posso aceitar, Sr. Presidente, Sr. Relator,
que esta Comissão seja mera caixa coletora de
opiniões, que venham dessas ou daquelas Subco
missões, e faça o ajustamento para ver onde me
lhor caiba a colagem. Ela tem responsabilidades
e deve assumi-Ias. Com certa razão, o que eu
vejo? O Sr. Constituinte Egídio Ferreira Uma 
e até com bastante prudência - congelou uma
decisão que vinha da Subcomissão de Política
do Poder Executivo.Por quê? Porque o bom senso
mandava que ele congelasse, na Comissão supe
rior, porque não tinha sentido que uma pequena
Subcomissão desse a resposta para o grande divi
sor de águas que vai encaminhar todo o sentido
da elaboração constitucional desta Casa. Eu não
vejo como esta Comissão - que é composta,
além dos seus membros, de todos os Presidentes
e Relatores das Comissões e Subcomissões 
represente um universo harmônico de toda esta
Casa. Não vejo, Sr. Presidente, como não afirmo
um ponto de vista; que seja ele submetido ao
Plenário e nele decidido; que ele possa abrir as
grandes avenidas, pelas quais possa escoar-se,
com autenticidade, o processo da elaboração le
gislativa.

Ora, Sr. Presidente, hoje, o que se discute está
nas manchetes dos jornais, nas revistas, nas con
versas dos Constituintes, nos corredores. Quem
não sabe que a maior discussão hoje, nesta Casa,
é no sentido de saber se a tendência desta Nação
será para o regime parlamentarista ou presiden
cialista, ou ainda, por um sistema misto? É só
isto que se discute nesta Casa. Pergunto: Como
esta Comissão - e sistematização, para mim,
Sr. Presidente e Sr. Relator, significa coordenação
-, a Comissão mais responsável e que tem esses
poderes de coordenação, não vai entrar no mérito
dessa questão? Não defendo, Sr. Presidente, que
saia desta Comissão o detalhamento, com artigos
e parágrafos, mas afirmo que esta Comissão se
omitirá, não cumprirá o seu dever, nem perante
a Casa, nem perante o País se ela não assumir
a sua autoridade e não se definirsobre esse assun
to, se não remeter ao Plenário da Assembléia Na
cional Constituinte a sua opinião. Ela deve defi
nir-se.

Sr. Presidente, antes de saber da sala onde va
mos trabalhar, se é mais ou menos fresca, antes
de saber de detalhes, defendo, Sr. Presidente e
Sr. Relator, que esta Comissão não recue dos
seus limites. Se ela tiver de avançar em beneficio
desta Constituinte e desta Nação que faça, mas
com autoridade.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito

obrigado ao Sr. Constituinte Cid Carvalho.
Tem a palavra o Sr. Constituinte Konder Reis.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS

KONDER REIS - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr.
Vice-Presidente, S.... e Srs. Constituintes, pouco.

me resta dizersobre as questões preliminares aqui
colocadas pelos Srs. membros desta Comissão,
todas com vistas a assegurarmos, através de deci
sões de caráter operacional e de decisões de cará
ter técnico, o êxito dos trabalhos desta Comissão.
Não quero também deixar - ainda que tenha
pouco a dizer- de expressar aquilo que me pare
ce útil.

Começo pela sugestão do nobre Constituinte
Adolfo Oliveira, que se referiu às condições do
local em que vamos trabalhar. Acho que esta
questão é básica, pela minha experiência parla
mentar, pela minha permanência na Câmara dos
Deputados durante duas legislaturas e, no Sena
do, por outras duas. Sr. Presidente, neste recinto
não temos condições de trabalhar. Apóio a idéia
de solicitarmos ao Sr. Presidente do Senado a
utilização do plenário daquela Casa, mas faço
uma observação: o plenário do Senado tem 78
lugares e nós somos 93, sem contar os suplentes,
que serão freqüentamente convocados. Esses,
evidentemente, não vão esperar que haja lugar
para participar da Comissão. É preciso, portanto,
que, se decidirmos pelo plenário do Senado,leve
mos em consideração a questão do número redu
zido de lugares. Precisamos de um local de traba
lho que nos permita anotar, redigir, consultar, não
sóo nosso material, mas, principalmente, o que
vai ser produzido pelas Subcomissão e pelas Co
missões.

Sr. Presidente, a questão mais importante desta
reunião, no meu modo de ver, é a elaboração,
a partir de um projeto do Sr. Relator, das normas
de funcionamento desta Comissão. V. Ex", com
habilidade e lucidez, vem conduzindo o debate,
sem fixar o tempo necessário para os oradores
na tribuna, sem estabelecer ordenadamente os
temas a serem discutidos. Busca decisões, tendo
o clima fraternal que tem inspirado esta primeira
reunião. Creio que não será assim até que redija
mos o projeto definitivo, a ser encaminhado ao
Plenário. E, entre parênteses, tenho tomado co
nhecimento do propósito de V. Ex' de submeter
o trabalho da Constituinte a um grupo de fIlólogos.
Ainda, inspirado na minha experiência parlamen
tar, pediria a V.Ex' que, depois do trabalho dos
filólogos, o Relator-Geral e a Comissão de Siste
matização tivessem acesso ao projeto de Consti
tuição. O nobre Deputado Adolfo Oliveira, que
trabalhou comigo em 1967, sabe que tenho ra
zões para não fazer esse requerimento. Apenas
peço a V Ex' que, concluído o trabalho dos filólo
gos, voltem a opinar o Sr. Relator e a Comissão.

Entendo, Sr. Presidente, fechado esse parên
tese que esta Comissão deve pedir hoje ao Sr.
Relator-Geral no sentido de que S. Ex' elabore
as normas que vão disciplinar os nossos traba
lhos. Fez V. Ex' uma alusão, ainda que rápida,
à designação de quatro Relatores auxiliares, para
que esses colham uma notícia detalhada e segura
do trabalho das Comissões e das Subcomissões.
É uma das fórmulas não a única. Se eu tivesse
que opinar, preferiria que aqueles membros das
Comissões - Presidentes e Relatores das Subs
comissões, participassem da nossa Comissão du
rante esse período, até que as Subcomissões en
tregassem seus trabalhos às Comissões, e estas
montassem os anteprojetos - dessem uma notí
cia detalhada e segura sobre os trabalhos que
esses órgãos técnicos estão realizando. Desse
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modo, o Relator e os Relatores auxiliares - qua
tro, cinco ou seis - teriam oportunidade de, ouvi
dos os relatórios, conhecidas as notícias e, princi
palmente, identificados os pontos de conflitos ou
controvérsia, buscar formas capazes de, no mo
mento de decisão desta Comissão, encaminhar
satisfatoriamente a questão.

Também aqui se questionou a localidade e as
normas de funcionamento. E quando falei das
normas de funcionamento, já aludi à questão do
acompanhamento. Acho que o Sr. Relator-Geral
deve ser senhor da forma pela qual a Comissão
deve acornpanhar.. Ele é quem deve propor, para
depois a Comissão discutir e aprovar.

Aquitambém se falou na questão do assessora
mento, do Serviço de Computação de Dados do
Senado Federal, e do assessoramento técnico a
ser prestado pelas duas Consultorias da Câmara.
Acredito muito nesse tipo de assessoramento,
através do PRODASEN e das Consultorias. Mas,
se não tivermos normas de funcionamento desta
Comissáo, dificilmentepoderemos compatibilizar
o conhecimento desses dados com a opinião poli
tica de cada um de nós e com a síntese da opinião
política da Comissão. É preciso que haja um me
canismo nas normas de funcionamento, de ma
neira que nos permita o acesso, no momento
oportuno, àquelas Informações mdrspensáveís a
fim de que possamos justificar nossas posições
políticas, ou mesmo alterá-Ias.

Finalmente, Sr. Presidente, aqui se colocou a
questão de uma decisão imediata daquilo que

se chamou "grandes questões de ordem política
ou de ordem institucional". Entendo, Sr. Presi
dente, que todos aqueles que fizerem esta coloca
ção respeitável tomaram uma posição precipi
tada. E, na argumentação que ouvi, com toda
a atenção, fizuma observação: todos aqueles que
defenderam a iniciativa da Comissão de Sistema
tização de levar ao Plenário um projeto de resolu
ção, para que tenha decidida, desde logo, a ques
tão do sistema ou forma de Govemo, ou de Esta
do, todos omitiram o papel destinado às Comis
sões. Falou-se muito em Subcomissões, conflitos
entre conclusões de Subcomissões, dando-se es
pecial ênfase à Subcomissão da Organização dos
Poderes, mas não se falou no trabalho que é da
competência das Comissões. Se esse conflitoper
durar, depois de as Comissões opinarem, aí sim,
caberá à Comissão de Sistematização a iniciativa

.de propor ao Plenário uma resolução sobre a
questão. Antes, não, Sr. Presidente.

Achei curioso que todos os exemplos se centra
ram na organização política, com ênfase para o
sistema de Governo, não se dando muita impor
tância à forma de Estado, à forma de Governo.
Mas entendo que, se abrirmos um precedente,
se tomarmos a iniciativa antes de concluído o
trabalho das Comissões Temáticas, se ouvirmos
o Plenário sobre uma questão política de grande
dimensão como o sistema de Governo, teremos
que fazer o mesmo, no que respeita à Ordem
Social, à Ordem Econômica, à Família, à Educa
ção, à Competência da União, dos Estados e Mu-

nlcípios,pedra de toque da Federação. E por que
não sobre o Sistema Tributário?Por isso, entendo
que agora não é tarefa da Comissão suscitar do
Plenário uma decisão sobre essas questões, por
mais importantes que sejam. Neste momento, a
Comissão deve preparar-se operacionalmente pa
ra acompanhar os trabalhos das Subcomissões
e Comissões, e assim poder, quando for chamada
a discutir e decidir, encontrar o melhor caminho
para a elaboração da futura Constituição.

O SR. PRESIDENTE (AfonsoArinos) - Muito
obrigado a V.Ex'

Não havendo oradores inscritos,vou considerar
a matéria suficientemente debatida e suspender
a reunião até a próxima terça-feira, às vinte horas.

Quanto ao plenário, tenho ainda que decidir,
porque recebi o projeto de oficio ao Presidente
do Senado, solicitando a cessão do seu recinto,
mas as considerações apresentadas pelo Senador
Konder Reis me fazem refletirmelhor sobre isso.
Todavia,acho que se poderia organizar uma com
binação com o Presidente do Senado, e não posso
fazê-lo sem ter certeza de que S. Ex' tomará as
providências necessárias.

Era o que tinha a dizer sobre o assunto.

Convoco a próxima reunião para terça-feira, na
esperança de que poderei ter resolvido o proble
ma do recinto do Senado.

Está encerrada a·reunião.
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