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ATA DA5' REUNIÃO ORDINÁRIA,
REAUZADA EM 24 de ABRIL DE 1987

I' Audiência Pública
Aos vinte e quatro dias do mês de abril do
ano de mil novecentos e oitenta e sete, na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, às quatorze horas, reuniu-se a Subcomissão dos Direitos
Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, sob
a Presidência do Constituinte MaurílioFerreira lima, para a realização de sua primeira audiência
pública, com a presença dos seguintes constituintes: Lysâneas Maciel,Relator; Gonzaga Patriota, Secretário; Samir Achôa, UIdurico Pinto e João
Rezek. Abertos os trabalhos, fizeram uso da palavra o Deputado Estadual por São Paulo, LuizCarlos, Presidente do Grupo de Trabalho da Assembléia Legislativa,que estudou o projeto de Constituição do Estado de São Paulo e o Presidente
da Casa, Deputado LuizMáXimo. Usou da palavra,
também, o Dr. Mário Sérgio Garcia, representando o Governador Orestes Quércia; em seguida
falou o conferencista convidado, jurista Miguel
Reale Filho que fez sua exposição durante trinta
e cinco minutos, abordando o tema sobre a necessidade da participação popular na política bra-

..

sileira, para buscar novas formas para a sua representação, explicando que não se exercita a democracia apenas com o exercício do voto, não podendo haver divórcio entre o povo e o político.
Na sua maneira de sentir o problema, deverá continuar através de seus representantes na Assembléia Constituinte e não através de assinaturas
que, além de método bastante dispendioso, dificulta o acesso do eleitor à Constituinte, não trazendo resultados positivos. Tomou como exemplo
a Itália,onde são necessárias quarenta mil assinaturas para uma Proposta de Emenda à Constituição e na Espanha, quinhentas mil. Defendeu
também o direito de audiência no processo de
participação e manifestou-se contrário ao voto
facultativo, bem como ao direito de voto aos dezesseis anos, por ser temerário que tal direito acarrete também a responsabilidade criminal. Na
oportunidade abordou os direitos do consumidor.
Em seguida, falou o Prefeito Maurice Mariane,
Presidente da Associação Paulista dos Municípios,
defendendo a reeleição para prefeito, inclusive os
eleitos em 1982, sendo apoiado pelo Constituinte
Samir Achôa. Usou da palavra, na ocasião, o Deputado Estadual por São Paulo, ValdirTrigo, que
desaprovou de maneira enérgica a reeleição para
qualquer cargo executivo, principalmente para
prefeito, no que foi muito aplaudido. Falou a seguir, o Dr. Inácio Valério de Souza, Presidente
da União dos Militaresnão Anistiados, afirmando
que 800 membros já anistiados foram surpreendidos pelo Decreto n° 864/79, que desanistiou
a todos. O Dr. Sales Santos Júnior, representante
da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, defendeu a participação popular na Constituição, afirmando que foi através do art. 24, do Regimento
Interno daquela entidade que se conquistou o direito para que as associações e o povo em geral,
possam apresentar Emendas à Constituição, des-
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de que satisfeitos os requisitos exigidos. O Sr.
Marcelo Sena, Presidente do Centro Acadêmico
Onze de Agosto, apresentou sugestão no sentido
de serem cassados pelo povo, os políticos que
não cumprirem com as suas promessas durante
o mandato; estendeu a todos os presentes convite
para um ato na mencionada entidade. Teobino
Ferreira de Souza, representante do Forum de
Debates de São Paulo, entregou proposta sugerindo a limitação dos poderes das Forças Armadas e sobre Direito Coletivo de Trabalho. Fez uso
da palavra o Sr. Maurício Pacheco Chagas, Presidente do Teatro Amador de São Paulo, pedindo
à Subcomissão que intervisse junto às demais
no sentido de conceder direitos culturais ao povo
e o disciplinamento nos horários de TV. A representante da Comissão da Mulher no PT apresentou propostas, Crinéria Almeida, representante
das Mulheres de São Paulo, ex-presa política, exilada e torturada, apresentou sugestão para que
fossem extintos todo e qualquer instrumento de
tortura e repressão, incluindo a Lei de Segurança
Nacional. Adiantou o Secretário que já existe proposta nesse sentido e que lhe será enviada cópia
Therezinha Helena de Almeida, Presidente do Menino de Rua, apresentará proposta à Comissão
de Soberania. Pela União da Mulher de São Paulo,
falou Maria Antonia, dizendo que o ex-Presidente
Geisel, para colocar os jovens no caminho da
ditadura, apregoou que "esse é o país dos jovens"
deixando de lado, às escuras, os idosos e a própria
história; criticou a Previdência Social que estende
seus benefícios somente à esposa, alegando que
"todos são iguais perante a lei" e que é mais
do que justo que tais benefícios se estendam aos
esposos. Falaram os demais membros da Subcomissão, tanto em plenário como através da imprensa, no espaço concedido pela TVGazeta, programas jornalísticos e pelo apresentador Ferreira
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Neto, A Subcomissão decidiu, em razão do êxito

de sua primeira audiência pública, agilizar as demais, marcando a próxima para o dia 29, em
Brasílía: dia 30, em Recife; dia 2 de maio, no
Rio de Janeiro; dia 4 de maio, em Belo Horizonte:
dia 5 de maio, em Salvador e as próximas, provavelmente, nos dias 7 e 8 de maio, em uma capital
da Região Norte. Outras associações apresentaram sugestões através de seus representantes.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou a reunião, cujo teor será publicado na
íntegra no "Diárioda Assembléia Nacional Constituinte". E, para constar, eu Constituinte Gonzaga
Patriota, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.
ATADA6' REUNIÃO ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 1987
Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, na Sala D-3
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, às dez
horas e quarenta e cinco minutos, reuniu-se a
Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos
Coletivos e Garantias, sob a presidência do Senhor Constituinte Maurílio Ferreira Uma, com a
presença dos seguintes Constituintes: Orlando
Pacheco e Uldurico Pinto, Vice-Presidentes; Lysâneas Maciel,Relator;Adauto Pereira,João de Deus
Antunes, João Menezes, Humberto Lucena, João
AgJipino, Anna Maria Rattes e João Rezek. Havendo número regimental, o Senhor Presidente deu
início aos trabalhos, determinando ao Senhor Secretário que procedesse à leitura da Ata da reunião
anterior, que foi aprovada sem restrições. O Senhor Presidente comunicou aos presentes que
serei realizada amanhã, dia 29, às dez horas, reunião de audiência pública, nesta Subcomissão,
para tratar do assunto "Direito do Contribuinte",
perse inerente ao Capítulo dos Direitos Coletivos.
Os conferencistas serão os Professores Ramayana Gazzínellí, Presidente da Sociedade Brasileira
de Física, e Ênio Candotti, Vice-Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
- SBPC - que falarão sobre a natureza do "Programa Nuclear Clandestino Brasileiro- As Contas &ecretas Delta I, li, III e IV'. Também estarão
presentes os Senhores Luiz Vasconcelos, Chefe
da Assesscria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, e José Carlos
A1vE:s dos Santos, Diretor da Subsecretaria de
Orçamento do Senado Federal, que irão discorrer
sobre o controle dos Gastos Públicos pelo Congresso NaCIOnaL O Senhor Presidente informou
que, em razão da realização dessa reunião, a audiência pública de Recife ficou adiada para o próximo dia 30 de abriL Ordem do Dia: O Senhor
Presidente passou a palavra ao Relator, Constítuinte Lysâneas Maciel, que fezum relatório sobre
as reuniões realizadas em São Paulo nos dias
24 e 25 próximos passados. O Senhor Relator
ressaltou a importância daquele encontro, que
contou com a exposição do jurista Miguel Reale
Filho a participação de diversas autoridades e representantes de associações e entidades, que debateram sobre temas como o voto facultativo,
direito do consumidor, idade mínima para votar,
reeleíção de ocupantes de cargos executivos,
anisltia, dentre outros. O Senhor Relator sugeriu
à Subcomissão, tendo em vista o que se verificou

na audiência pública de São Paulo, que, doravente, seja moderada a presença de altas autoridades nessas reuniões, pois, no seu entender, íníbem a participação popular, que tem pouco espaço para se manifestar. O Constituinte João Rezek,
que esteve presente na reunião de São Paulo,
congratulou-se com a Mesa pela iniciativaem se
realizar audiências públicas fora de Brasília e deu
seu testemunho acerca do interesse que o evento
despertou na sociedade de São Paulo. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão
a questão temática "Idade Mínima para Votar".
Discutiram o assunto os Senhores Constituintes
João Menezes, Humberto Lucena, Uldurico Pinto,
João Rezek, João Agripino, Anna Maria Rattes,
Orlando Pacheco e Lysâneas Maciel. A maioria
dos presentes demonstrou ser favorávelao direito
de voto para os maiores de 16 anos. O Constituinte João Agripino levantou questão sobre a
idade limte superior, lembrando que os funcionários públicos são compulsoriamente aposentados aos 70 anos de idade. Por que, entáo, não
se discutir o mesmo limite para o direito a elegibilidade? O Senhor Presidente reconheceu o assunto como de grande importância, assegurando que
o mesmo será objeto de discussão em reunião
futura. O Relator, Constituinte Lysâneas Maciel,
sugeriu que o Constituinte João Agripino formalize emenda neste sentido para ser apresentada
a esta Subcomissão. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente encerrou a reunião às doze
horas e cinco minutos, cujo teor será publicado
na íntegra no "Diário da Assembléia Nacional
Constituinte". E, para constar, eu Walter Flores
Figueira, Secretário, lavreia presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Havendo número regimental, declaro abertos
os trabalhos da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
reunião anterior.
(É lida e aprovada a ata da reunião anterior.)
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Antes de passar a palavra ao Relator Lysâneas
Maciel, que fará um histórico sobre a primeira
audiência pública desta Subcomissão - realizada
sexta-feira e sábado na cidade de São Paulo, no
prédio da Assembléia Legislativa do Estado esta Presidência gostaria de registrar a presença,
nesta Subcomissão, do Presidente do Senado Federal, Senador Humberto Lucena. O comparecimento de S. Ex' enobrece este plenário.
Anuncio aos presentes que esta Presidência
convocou para amanhã, às lOh, uma audiência
pública da Subcomissão, a ser realizada aqui em
Brasília.
Um dos capítulos que temos a responsabílidade
de desenvolver para a próxima Constituição é o
relativoaos direitos coletivos, um instituto relativamente novo no Direito Constitucional moderno.
Parte inerente aos direitos coletivos é o direito
do contribuinte, e elementos de defesa desses
direitos são a tansferência e o controle dos gastos
públicos. O que ~s aqui no Brasil, em função
de um processo ~.ftdativo de esvaziamento das
prerrogativas do Poder Legislativo, é uma absoluta
falta de controle desses gastos. O que é pior,
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começa-se a constatar que da mesma maneira
que existe uma economia formal e uma economia
informal, que certas empresas têm caixa um e
caixa dois, também o Poder Público brasileirotem
um caixa um e um caixa dois. O que é mais
grave é que se verificaque esse caixa dois é quase
tão importante, no seu quantitativo,quanto o orçamento formal e conhecido da opinião pública.
Recentemente, a imprensa brasileira publicou
reportagem sobre a execução de um programa
nuclear clandestino no Brasil que, segundo esse
noticiário, já consumiu recursos da ordem de 3,5
bilhões de dólares, quantitativos esses que são
manipulados através de contas secretas, com dinheiros públicos, contas essas abertas em agências do Banco do Brasil bem conhecidas, como
as de Pinheiros, em São Paulo, e de Botafogo,
no Rio,contas cujos números foram também publicados na imprensa nacional.
Com o objetivo de ilustrar a nossa luta em defesa do direito do contribuinte, esta Presidência convocou, para deporem amanhã, às 10 horas, em
audiência pública, os professores Ramayana Gazíneli, Presidente da Sociedade Brasileira de Física,
e Ênio Candoti, Vke-Presídente da Sociedade
Brasileirapara o Progresso da Ciência. Essas duas
autoridades vêm falar, em nome da comunidade
científica brasileira, sobre a natureza do programa
nuclear brasileiro clandestino. Para que possamos
ter uma proposta concreta de controle e transparência dos gastos públicos, convidamos também
duas autoridades em fiscalização orçamentária e
de dinheiros públicos: o DI'. LuizVasconcelos, Assessor da Comissão de Fiscalização Orçamentária da Câmara dos Deputados, e o DI'. José
Carlos Alvesdos Santos, funcionário categorizado
do Senado Federal, também vinculado à fiscalização da autorização do uso dos dinheiros públicos. Esses dois técnicos virão debater com a Subcomissão a proposta que iremos fazer à Assembléia Nacional Constituinte, no sentido de que
o dinheiro do contribuinte tenha o seu uso transparente e controlado pelos Poderes Públicos.
A iniciativaque ora tomamos coaduna-se com
a edificação de uma democracia moderna em
nosso País, pois nos parlamentos dos países democráticos ocidentais, sobretudo, nos Estados
Unidos e nos países europeus, uma das prerrogativas essenciais do Parlamento é o controle das
despesas públicas. É bem verdade que no mundo
contemporâneo, constituído de conflitos e de contradições, existem certas despesas públicas que
devem passar pela rubrica de segurança do Estado, mas mesmo essas despesas, nos países evoluídos, não podem ser realizadas sem nenhum
controle.
O Congresso Nacional tem maneira de controlar as despesas secretas e confidenciais do Poder Público, seja através de reuniões secretas de
suas subcomissões ou comissões competentes,
seja através do próprio Plenário reunido em sessão secreta, como ocorre nos parlamentos do
mundo ocidental.
Lembraria aos membros da Subcomissão que,
em função de o Departamento de Física da Universidade de Brasília e a direção da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência ~tarem
mobilizando a comunidade científica de Brasília
para assistir a essa audiência pública, ela começará impreterivelmente às 10h da manhã. Até agora, nas nossas reuniões, tenho sido tolerante com
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relação ao horário, porque são reuniões que envolvem apenas debates intemos; mas, tendo em
conta a importância desse encontro de amanhã,
solicito aos membros da Subcomissão que estejam aqui às lOh.
Esta Presidência também está solicitando ao
Secretário da Subcomissão que tome as providências para que tenhamos uma solução alternativa de sala, se porventura as dependências de
nossa Subcomissão forem insuficientes para a
assistência que está sendo convocada pela SBPC
e pelo Departamento de Física da UnB.
Portanto, amanhã, às 1Oh,iremos ouviro depoimento dos dois professores citados. A parte que
nos interessa é no que tange à proposta constitucional, a partir da exposição dos dois técnicos,
o do Senado e o da Câmara.
Dou a palavra ao Constituinte Lysâneas Maciel
para fazer um relato sobre a audiência pública
realizada em São Paulo.
O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Estivemos particularmente, em vários Estados da Federação - Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro
e Espírito Santo -, e alguns parlamentares também já o fizeram, por iniciativa particular, mas,
oficialmente, foi a primeira vez que a Comissão
se transportou, englobadamente, a São Paulo. Os
resultados estão espelhados numa ata que será
distribuída a todos os presentes, mas vou fazer
um resumo dela, para depois tecer alguns comentários a respeito.
Comparecemos à audiência em companhia do
Presidente Maurílio Ferreira Uma, e dos Constituintes Gonzaga Patriota, João Rezek, Uldurico
Pinto e Samir Achôa. Inicialmente, ouvimos um
grupo de trabalho da própria Assembléia Legislativa de São Paulo, que está estudando um projeto de Constituição a nível estadual Isso foi interessante, para mostrar a importância de não se
tirar conclusões flnaís a partir daqui. Havia, entre
os Constituintes que lá estiveram, a idéia de estabelecermos os parâmetros para as Assembléias
Estaduais, e lá se verificou que o anseio das mesmas é o de terem a mais ampla autonomia, para
que num País-continente como o nosso, com diversidades regionais muito profundas, adotássemos o critério de proporcionar maior liberdade
às Assembléias Estaduais, e não estabelecer parámetros rígidos, a partir de Brasília, para que elas
possam resolver suas questões Aoutorga da mais
ampla autonomia possível às Assembléias Estaduais foi o pensamento lá dominante.
Outro fato interessante, ocorrido em Santa Catarina - para mostrar como foi importante essa
viagem, depois também farei algumas observações a respeito -, aconteceu quando estávamos
em reunião plenária e um Constituinte propôs,
em Santa Catarina, a outorga da cidadania aos
índios. Felizmente, na oportunidade, passou naquele local um índio terena, bastante inteligente,
e disse: "Para nós, isso pode significar a extinção".
E debateu conosco o assunto, para mostrar que
o ponto de vista dos parlamentares, dos políticos,
dos sociólogos e dos "polítólogos" nem sempre
corresponde à realidade daqueles que vão ser
atingidos pela lei a ser feita.
São dois exemplos muito claros da conveniência de reuniões desse tipo.
O Govemador do Estado também teve um contato direto com o nosso Presidente. O Presidente

dá Assembléia Legislativa foi muito gentil e abriu
todos os espaços de que esta Comissão ali necessitou. O jurista MiguelReale Filho fezlá uma longa
exposição sobre o direito de ausência no processo
de participação e falou sobre a questão do voto
facultativo; achou inconveniente a experiência relativa à acolhida de petição popular com 30 mil
assinaturas. Sobre a conveniência disso, também
temos as nossas dúvidas.
A rigor, as condições em que essas 30 mil assinaturas são colhidas praticamente inviabilizamesse processo, o que é também a opinião do professor Miguel Reale Filho. Está previsto no art. 24
que poderá haver essa participação popular, mas
são tais as exigências para que isso ocorra que,
a rigor, essa possibilidade fica imobilizada. O Prof.
Reale deu o exemplo da Itália, onde são necessárias 40 mil assinaturas para que se considere
uma proposta de emenda à Constituição, e na
Espanha são necessárias 500 mil assinaturas, o
que, afinal de contas, inviabiliza o processo. Se,
no nosso caso, conseguir 30 mil assinaturas já
é complicado, imaginem meio milhão.
O Professor Miguel Reale se manifestou contra
o voto facultativo, o que coincide com o parecer
do Constituinte João Agripino, que relatou a matéria.
Quanto ao voto do menor, S. S' acha que, se
se der a ele o direito de votar aos 16 anos, seria
obrigatório dar-lhe também a responsabilidade
criminai à mesma idade, o que ele considera temerário.
Falou-se depois sobre os direitos do consumidor. Foi também uma exposição longa e interessante. Estava até discutindo aqui com o Presidente do Senado, Senador Humberto Lucena, es·
sa expressão. A tendência normal dessa Constítuição é dar um enfoque ao aspecto liberal, e
o liberal vai traduzir isso nos direitos individuais.
Estamos dando pouca atenção - e o Senador
Humberto Lucena estava até sugerindo que não
fossem direitos coletivos, mas direitos sociais aos direitos coletivos.
Não é só porque o Presidente da Comissão
de Sistematização é um liberal, mas é porque
o enfoque dessa Constituição, no entender do
Relator, será liberal e esse enfoque pretende isolar
o indivíduo; pretende falar em direitos individuais,
mas de certa forma isola os indivíduos do contato
e das preocupações com seus semelhantes, com
as pessoas que convivem dentro de sua esfera
de influência.
Alguns prefeitos presentes à reunião manifestaram-se pela possibilidade de reeleição para aquele
cargo, mas essa questão é bastante controvertida.
Embora tivessem um apoio bastante forte do Plenário, na verdade também houve quem se manifestasse de uma maneira muito vigorosa contra
a reeleição de prefeitos, por causa das manipulações e da influência do poder econômico.
Compareceram também militares ainda não
anistiados. Falou em nome deles o Dr.Inácio Valêrio, parece-me que ex-marinheiro, e hoje advogado, que apresentou uma proposta concreta.
Não houve muitas propostas dessa natureza, inclusive pela dificuldade do recebimento de uma
convocação a tempo oportuno.
Constituinte Humberto Lucena, eu estava falando a respeito de sua sugestão quanto aos direitos
coletivos, porque surgiu na audiência uma coisa
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interessante com relação ao direito do consumídor. Hoje se está entendendo que esse direito
do consumidor não é apenas um direito individual, quanto à qualidade do produto e tal, mas
também se insere nisso o acesso ao consumo,
que é um direito coletivo. Esse aspecto foi objeto,
na reunião em São Paulo, de algumas consíderações.
Quer dizer, não é apenas o direito de o consumidor fiscalizar se o produto tem boa qualidade,
mas até o acesso ao consumo, o que dá uma
visão muito mais global, muito menos restritiva
e individualizada do problema do que a concepção liberal de fazer Constituição - que, no meu
entender, vai ser o aspecto dominante da Constituição de 1987: liberal, com reforço aos direitos
individuais e não aos direitos coletivos. Daí a imo
portância daquelas observações que estávamos
fazendo.
Falou também o Dr. Sales Santos Júnior, representante da Comissão de Justiça e Paz,que defendeu a participação popular na Constituição, dizendo que foi o Plenário Pró-Constituinte que conquistou a possibilidade aberta pela disposição do
art. 24 do Regimento Intemo - aquela proposta
a que já me referi, assinada por 30 mil pessoas.
Esclarecemos a S. S' que havia pelo menos 27
propostas de parlamentares, no mesmo sentido.
Achei até conveniente considerar aquilo como
uma vitória da participação popular, devido às
condições em que essa participação popular se
processa. Aqueles oito itens são verdadeiras restrições. A Comissão de Sistematização - e eles
ignoravam esse fato - pode até arquivar essa
proposta de emenda. Eles já estavam coletando
assinaturas para algo que só se poderia processar,
talvez, após agosto, caso os Constituintes não
apresentassem.
O Centro Acadêmico 11 de Agosto, através dos
estudantes, também se manifestou a respeito das
restrições ao direito dos estudantes de se reuni·
rem - direitos coletivos.
O Fórum de Debates Sindicais e Populares de
São Paulo também entregou propostas que disciplinam e limitam o poder das Forças Armadas.
Quero dizer que essa questão mereceu das entidades que organizações populares três ou quatro
referências específicas. Estão preocupadas com
isso. E estivedomingo, em VoltaRedonda, e pelo
menos sete entidades abordaram nessa questão,
de sorte que esse assunto, cujo estudo de certa
forma não se está querendo aprofundar aqui na
Constituinte, é objeto de preocupação popular.
Está-se entendendo que tudo o que diz respeito
às Forças Armadas - desde a questão da votação
do seu orçamento até a sua destinação, e à Lei
de Segurança Nacional- é assunto que interessa
sobretudo às organizaçõe.s populares.
Estou fazendo esta observação, precisamente
porque o receio existente de entrar na análise
deste problema se verificamais a nível parlamentar, pois as populações estão interessadíssimas
em discutir esse assunto, sem revanchismo e,
eu diria, até sem antimilitarismo, não contra os
militares, mas contra o militarismo.
Amanhã vamos tratar aqui da questão da energia atômica, o projeto chamado Linha Delta já
gastou, segundo temos informação, 3,5 bilhões
de dólares. Podemos construir uma bomba atômica na serra do Cachimbo, com o possível gasto
de mais do triplo disso, e ficar na condição da
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lndía, que tem a bomba atômica e as pessoas
morrem de fome nas ruas de Bombaim e Calcutá.
Mas, curiosamente, todas as entidades populares mencionaram esse problema das Forças Armadas.
O presidente do. Teatro Amador falou sobre
os direitos culturais coletivos do povo e pediu
o disciplinamento da questão dos horários de televisão.
A representante das mulheres de São Paulo
entregou documento pedindo fosse apresentada
proposta para se extinguirem os instrumentos de
repressão e também a Lei de Segurança Nacional.
A. presidenta de uma associação denominada
Meninos de Rua - é uma entidade nacional; num
País que tem 35 milhões de crianças abandonadas, ela tem fundamental importância - se
fez representar na ocasião e participou ativamente
dos trabalhos.

A União das Mulheres de São Paulo, que representava os idosos, fez muitas restrições ao Presidente Geisel, o qual, dizendo que este é um País
de jovens, deixou os idosos e a própria História
completamente negligenciados. Essa entidade reclamou dos benefícios da Previdência Social, inclusive a extensão aos esposos do direito à pensão
da mulher, quando esta merecer.
Esta é uma coisa curiosa. Poucos parlamentares sabem que, ao morrer, o individuo deixa
para a esposa um pecúlio, uma pensão; mas a
mulher que trabalha, e que desconta religiosamente contribuição para a Previdência Social, ao
morrer nada deixa para o marido, mesmo sendo
ele inválido. Pouca gente se dá conta de mais
esse tipo de discriminação em defesa da mulher.
Também uma entidade sindical já me havia chamudo a atenção para esse fato.

o SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES Nesse caso, a discriminação é contra o homem.
O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel)-Sim, mas
trata-se de um direito da mulher. No caso, prejudica o homem, mas esse fato é considerado uma
discriminação contra a mulher, que paga igualzinho ao homem, desconta religiosamente igualzinho ao homem, a sua contribuição previdenciária, e na hora em que morre, o seu marido,
ou beneficiário, é prejudicado, e ela também, porque não pode usufruir daquele patrimônio com
que ela mesma contribuiu - e que não é um
patrimônio dela, mas sim da família.
Tivemos a representação de pelo menos vinte
associações populares que ápresentaram propostas por escrito.
Em linhas gerais, foi isso o que aconteceu naquela reunião.
.
Passemos agoraaos pontos que considero positivos.
/<, Comissão não funcionou a contento porque
alguns telegramas de convocação que fizemos
chegaram lá no sábado, outros na sexta-feira, e
entáo não houve possibilidade de uma movimentaçâo maior dos interessados. Com vistas às reuniões do Rio, de Recife e da Bahia, que se vão
suceder - prímeíro., os Senhores verffícaram a
importância de corrigirmos a nossa perspectiva,
através desse contato com aqueles que são diretamente interessados em certos assuntos -, tenho
a sugerir à Presidência e à Comissão o seguinte:
Achei que em São Paulo houve uma excessiva

presença de altas autoridades. Isso, de certa forma, inibe a participação das entidades do povo.
No sábado, quando não havia isso, embora em
número muito menor pudemos trabalhar com
mais eficiência. Eles trabalharam mais tranqúílos
e houve manifestações mais desinibidas a propósito desses assuntos todos.
Era isto o que queria dizer. Acho que devemos
continuar nesse processo. Aliás, esclarecemos lá
que, a rigor, ao fazer isso, estávamos desobedecendo integralmente ao art. lodo Regimento, que
diz que todas as reuniões são realizadas em Brasília, no recinto do Congresso Nacional, salvo motivo de força maior. Para o entendimento da Comissão, a ausência do povo é um motivo de força
maior.
Este, o nosso relatório.
O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)
_ Tem a palavra o Constituinte João Rezek.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO REZEK- Presidente MaurílioFerreira Uma, quero dar meu testemunho. Estive presente à reunião em São Paulo
e quero me congratular com a Mesa pela iniciativa,
comunicando aos demais companheiros nossos,
colegas Constituintes, quão importante foi a mesma. Percebemos a presença da massa popular,
da representação popular. Conforme ouvimos de
nosso Relator, Lysâneas Maciel, foi muito interessante esse evento, pois vim a tomar conhecimento
de algumas entidades que nem sabia que existiam. Foi por exemplo o caso da Associação dos
Meninos de Rua.
O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) -Interessante.
O SR. CONSTITUINTEJOÃO REZEK- Muito
interessante. Ouvimos também relatos interessantes, que pudemos perfeitamente aquilatar e
que futuramente poderão servir para nós de
exemplo.
Também desejo pedir aos companheiros que
compareçam às próximas reuniões, nos locais
que a Mesa marcar, porque é importante. Aquilo
foi uma demonstração cívica da nossa Constituinte, que quer chegar até o povo para ouvi-lo,
como nós o fizemos.
Era o que tinha a relatar.
O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)
- Esta Subcomissão tem alguns assuntos temáticos e precisa avançar na discussão dos mesmos.
Na última vez praticamente encerramos em Plenário a discussão sobre o voto facultativo, com
um parecer que recebeu elogios da unanimidade
dos presentes, de autoria do Constituinte João
Agripino, cujas idéiasforam adotadas pela Subcomissão e que certamente serão levadas em consideração pelo Relator, Constituinte Lysâneas Maciel.
Há outro assunto que tem sido objeto de inúmeras sugestões e cuja discussão gostaria de encerrer hoje: o que se refere à idade mínima para
votar, Inúmeras sugestões chegaram a esta Comissão propondo a idade de 16 anos para isso.
Na audiência pública de São Paulo, o jurista Miguel Reale levantou inclusive uma questão que
é de fundamental importância na apreciação do
tema. Se se outorga o direito de voto a partir
dos 16 anos de idade, também tem-se que rebaixar o limite de idade mínima para a responsa-
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bilidade penal. Então. a Presidência gostarIa de
ouvir a opinião dos Srs. Constltuintes para que
o Relator pudesse ter uma idéia do posícíonamente de S. Ex", inserindo-o no relatório.
Com a palavra o Constituinte João Menezes.
O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Antes,
porém. permita-me, pela ordem
O Relator entende que essa matéria compete,
de fato. à Subcomíssào de Sistema Eleitoral e
Partidos Políticos, especificamente, mas, não sei
por que, a Presidencia tem mandado tudo para
\
esta Subcomissão. Não é isso?
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Não só tem mandado, mas no Direito Constitucional brasileiro, no capítulo referente a direitos
políticos, consta a idade mínima para votar e para
o acesso aos cargos públicos. Então, acho que
a Presidência da Constituinte tem agido bem, porque, de acordo com a tradição constitucional brasileira, esse assunto de fato tem inferência com
os termos que temos de tratar.
Com a palavra o Constituinte João Menezes.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES Sr. Presidente, Srs. Constituintes, esta reunião de
hoje parece quase que atômica, com as declarações que o Sr. Presidente acabou de fazer ao
Plenário, sobretudo nessa parte dos orçamentos
I e U para a energia nuclear, que só mais tarde
terão o seu desfecho. Espero que essas pessoas
que virão depor amanhã o façam especificamente
para esclarecer este assunto e não para abordes
tecnicamente a questão nuclear aqui no Brasi
etc. e tal. Então, acho que esse pronunciamento
de V. Ex" foi de alta gravidade e de suma importância pera a Nação, especialmente para a Constituinte.
Também se falou aqui em bomba atômica.
Realmente, como disse o Constituinte e Relator
Lysâneas Maciel, isso é um absurdo: num Estado
com o poder do Amazonas todos morrem de
malária, de tuberculose, de lepra e de tudo, aumentando assustadoramente a incidência dessas
moléstias de ano para éIIOO, conforme relatório,
que conhecem, e apesar disso vamos gastar dinheiro com bomba atômica! Para quê? Para brigm
com a Argentina, com o Chile, com o Paraguai?
Isso me pareceabsurdo, É melhor termos cidadãos com saúde, para poderem enfrentar qualquer eventualidade.
O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) vai poder manejar a arma

Nem

o

SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES Exatamente.
Outro assunto ligeiramente debatido aqui, mas
da maior importância, é esse referente às Forças
Armadas. Acho que se está fazendo uma pequena
confusão entre o Constituinte e o orçamento. Essa
história de recursos para as Forças Armadas é
um assunto que será -discutido, oportunamente,
quando se debater o orçamento. Aí é que vamos
ver qual a porcentagem para a educação, para
a saúde, para as Forças Armadas e qual deve
ser a maior, enfim, para todas as orgooizações
que dependem dos recursos do Governo.
Na Constituinte, o que temos de discutir é o
papel e o posicionamento das Forças Armadas,
dentro do texto constitucional. Essa parte de dar
mais para cá, menos para acolá, parece-me não
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ser assunto desta Subcomissão. Eu quis fazer esta
pequena observação - que depois formalizarei
por escrito ao Sr. Relator - porque há aqui um
enxame de emendas sobre a obrigatoriedade do
voto facultativo e não-facultativo.
Há aqui emendas de autoria dos Constituintes
Jorge Arbage, Antônio Curiati,Agripino de Oliveira
Lima e Nyder Barbosa. Vejam a variedade de
emendas que estão nas mãos do nosso Relator,
sobre voto facultativo e limite de idade.
Estou citando tais propostas porque uma delas
despertou-me a atenção, uma vez que as outras
terão uma solução. Mas há uma que diz o seguinte: "Todo brasileiro maior de 18 anos, alistado
na forma da lei, tem direito a voto. O alistamento
é obrigatório, o voto é facultativo".Achei isso interessante, porque o cidadão é obrigado a se registrar, quer dizer, a fazer o seu cadastramento, mas
não será obrigado a votar. Passo ao nobre Relator
todas essas emendas que podem servir de algum
subsídio, embora, como ele já disse e é real, isso
seja assunto mais pertinente ao Código Eleitoral.
A meu ver, também é assunto relativoaos direitos
políticos.
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima)
- Esclareço o Constituinte João Menezes que
o assunto "voto facultativo" foi objeto de uma
aprofundada discussão aqui, por ocasião da apresentação do parecer.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO- Todos os pareceres sobre o voto facultativo estão
mencionados no parecer, assim como...
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima)
- Exatamente.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - ...
todos os informes que eu recebi para elaborá-lo.
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Creio que o único membro da Subcomissão
que não se pronunciou sobre o aspecto do voto
facultativo foi o Constituinte Humberto Lucena.
Pergunto a S. Ex' se gostaria de manifestar a sua
opinião, como membro desta Subcomissão, sobre essa questão - voto facultativo ou voto obrigatório.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA
- Sr. Presidente, este assunto já foi objeto de
deliberação?
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima)
- Já foi objeto não de deliberação, mas de uma
tomada de opiniões.
O SR CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA
- A minha opinião é francamente favorável ao
voto obrigatório. Acho que esse deve ser o caminho para que possamos trabalhar no sentido da
crescente politização do povo brasileiro. Tendo
em vista que V. Ex" me deu a palavra eu gostana
de continuar com a mesma para, inicialmente,
apresentar minhas escusas a V. Ex' e a esta Subcomissão a que pertenço, pela minha ausência
nas últimas reuniões, diante dos meus afazeres
como Presidente do Senado e do Congresso Nacional, que são bastante complexos. Por isso mesmo, dificultam a presença assídua nos trabalhos
da Constituinte, já que a Emenda n° 26 optou
por convocar a Assembléia Constituinte, mas também pela preservação, continuidade e permanência da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional. Só o temo que dedico, diariamente, à recep-

ção dos embaixadores estrangeiros no meu gabinete é um período bastante razoável e que consome quase toda as minhas manhãs.
Agora, estou fazendo um esforço justamente
neste período - já que me apercebi de que os
prazos estão se esgotando - para adiar essas
audiências tanto quanto possível, dentro das normas do protocolo o próprio Itamarati, porque não
quero aparecer amanhã nos Anais da Constituinte
como um Constituinte omisso. Ainda ontem passei a tarde reunido com a minha assessoria, preparando algumas sugestões que vou apresentar
até o próximo dia 6 à Mesa da Assembléia Nacional Constituinte.
Quanto à questão que está sendo objeto de
exame por esta Subcomissão eu diria que sou
inteiramente favorável a que a idade limite do
eleitor no Brasil, na nova Constituição, passe a
ser de 16 anos, pois entendo que, hoje, um cidadão brasileiro, de 16 anos já tem todo o conhecimento da vida nacional e está, por conseguinte,
inteiramente consciente dos seus direitos políticos.
Evidentemente devemos perfilhar essa tese,
desde o momento em que chegamos a essa decisão amanhã, por deliberação soberana da Assembléia Nacional Constituinte - como espero, porque uma maneira de renovarmos as ehtes políticas brasileiras é aumentar o contingente de votos
da juventude e é claro, teremos também que diminuir o limite da responsabilidade penal, creio que
para 16 anos, e o da responsabilidade civil pra
18 anos.
Esse, pelo menos, acho ser um pensamento
dominante entre aqueles que estudam a problemática político-institucional brasileira.
Termino aqui minhas palavras, que foram breves já que tive a oportunidade de tratar do assunto
com o nosso Relator, Constituinte Lysâneas Maciel, a quem presto as minhas homenagens. Vocação de democrata e de lutador pelas liberdades
públicas do Brasil, foi meu colega de Câmara
nos momentos mais sombrios da ditadura militar.
Estava eu, à época, no plenário e assisti à injustiça
clamorosa da violência que atingiu o seu mandato
de Parlamentar.
Eu dizia há pouco a S. Ex" e a outros companheiros de Subcomissão que, no meu entender,
isso ficaria para reflexão da Subcomissão. Esses
títulos da Comissão e da Subcomissão poderiam
ser objeto, talvez, de uma revisão no que diz respeito à sua denominação.
Dizaqui: Comissão da Soberania e dos Direitos
e Garantias do Homem e da Mulher. Tenho colhido dos mais variados setores da sociedade brasileira um certo ar de espanto, de estranheza mesmo, com o que se costuma chamar de díscrimínação. Então, a idéia seria denominá-la Comissão
de Soberarua dos Direitos e Garantias Individuais.
Já recolhi o protesto aqui da Deputada Anna Maria
Rattes, com quem já conversei a respeito. Quanto
à Subcomissão, seria denominada Subcomissão
dos Direitos Políticos e dos Direitos e Garantias
Sociais, na minha opinião uma expressão mais
abrangente e mais moderna.
O Constituinte Lysâneas Maciel, que é um expert em assuntos políticos e um liberal de muito
tempo, advogado brilhante, preocupa-se muito
com o aspecto do liberalísmo, Acho que temos
de preocupar-nos mais agora com o aspecto social; sobretudo, temos que dar a esta Constituição
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um enfoque o mais progressista possível, do ponto de vista social, de tal sorte que marchemos
a passos largos para uma social democracia no
Brasil.
Este é o meu ponto de vista e acho que este
é o caminho não só do Brasil, mas de toda a
América Latina. Então, ficam estas considerações
finais, a título de reflexão para os membros da
Subcomissão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Continua facultada a palavra aos Srs. Constituintes sobre o tema Idade para Votação
Com a palavra o Constituinte Uldurico Pinto.
O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTOSr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, sou
francamente favorável a que o direito de votar
comece aos dezesseis anos. Na audiência realizada em São Paulo, discordei do ilustre jurista
Miguel Reale Filho, porque acho que dar a um
cidadão direito de votar aos dezesseis anos não
implica também a obrigatoriedade de ele responder criminalmente nessa idade. Acho que o direito
de votar não implica essa obrigação, e que não
se pode associar diretamente: se deixar votar, tem
também que mandar prender. Absolutamente,
uma coisa nada tem a ver com a outra e concretamente sou favorável ao voto aos dezesseis anos.
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima)
- Com a palavra o Constituinte João Rezek.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO REZEK- Também acho que a obrigatoriedade do voto deve
ser necessária, e aos dezesseis anos também. Nada impede que na parte penal e criminal a idade
limite venha a ser menos de dezoito anos. A parte
eleitoral deve ser separada da parte penal. Acho
que aos dezesseis anos é possível, hoje, um moço
falar sobre política e escolher seus representantes.
Acho que a obrigatoriedade também é um dever,
o voto deve ser obrigatório.
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima)
- Com a palavra o Constituinte João Agripino.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO -faria uma consideração, de regra geral, a respeito
do relatório da viagem a São Paulo, sobretudo
com a questão da filosofia sob a qual se coloca
a nova Carta Constitucional.
Entendo que é hora de o Brasil abandonar a
Constituição liberal,que foicaracterística de 1946,
quando o estágio de desenvolvimento da nossa
sociedade ainda não tinha alcançado os parâmetros que temos hoje. Ansiávamos, naquele tempo,
por uma Constituição de fato liberal, que garantisse as liberdades individuais- estas foram enfatizadas na Contituição de 46. Mas, na Constituição
atual, acho que temos de caminhar para mundança do estado liberal para o estado social. São
precisamente os direitos coletivos e as suas garantias que devem ser enfatizados no novo texto
constitucional. Acho fundamental essa conceituação de modificação da filosofia constitucional do
liberal para o social.
Esta a consideração que gostaria de fazer inicialmente.
Sobre a questão do voto do menor, sou favorável à permissão constitucional de o cidadão, ao
atingir a idade de dezesseis anos, poder votar,
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escolher seus candidatos. Tenho para mim que
a colocação de que não deveria vincular a responsabilidade penal e a responsabilidade civil ao instrumento idade me parece um contra-senso, porque a indagação é a seguinte: se o cidadão aos
dezesseis anos de idade tem uma formação e
uma estrutura que lhe permitem escolher um candidato para dar um voto, se ele tem a responsabilidade na sua consciência que lhe permita votar,
escolher, que diferença faz que não tenha essa
mesma responsabilidade perante os atos que pratique na sociedade, ou seja, a punibilidade, no
caso penal, e a responsabilidade civil?
Entendo que, se ele é dotado de consciência,
de estrutura, de formação política para votar, ele
é um ser também capacitado a responder penalmente pelos atos que pratique, porque atentará
contra a sociedade no caso penal e assumirá responsabilidades com a sociedade na questão civil.
O voto do cidadão aos dezesseis anos de Idade,
ao meu ver, é plenamente compatível com o estágio de desenvolvimento da sociedade brasileira,
mas é preciso também que ele venha vinculado
às outras responsabilidades. Se ele é apto para
votar, na questão de vincular o direito de dar o
voto à cobrança por um crime que ele possa
cometer - é questão de responsabilidade - se
ele est~ apto para votar, está apto também para
responder, civil e penalmente, pelas consequências dos atos que praticar.
O SR PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Com a palavra o Constituinte João Menezes.
O SR CONSTITUINTE JOÃO MENEZES Sr. Presidente, sou favorável também ao direito
de o cidadão votar aos dezesseis anos. Acho isso
muito ímportante, mas, como citou o Constituinte
que acabou de falar, esta responsabilidade deve
vir junto com a responsabilidade civil e penal.
Agora, temos de fazer uma lei que seja cumprida.
Por exemplo, vê-se hoje, nas cidades, a rapaziada guiando carro com quatorze, quinze anos,
o que é proibido por lei.Vemos na ruas, por exemplo, trombadinhas de dezessete anos, sem nada
podermos fazer contra eles; e há também muitos
rapazes de dezesseis anos, trabalhando e sustentando a família, que no caso, não tem responsabílídade civil. Então, acho que este é um assunto
social da maior profundidade, que precisa ser examina,d~I.

Sou favorável a que se conceda esse direito
aos dezesseis anos, para os homens e para as
mulheres. A Constituinte Anna Maria Rattes não
vá dizer que é só para os homens; para mulheres
também. (Risos.)

ou da mulher, sou contra essa concessão. Acho
que o voto deve ser mesmo estabelecido aos dezoito anos. Quando falamos em mudar essa idade
para dezesseis, pensamos nos nossos jovens das
grandes capitais, esses que dirigem o carro com
ordem do pai, esses que não assumem, penal
ou civilmente, as responsabilidades que hoje deveriam assumir.
Mas o nosso jovem do grande Brasil,do interior,
não tem condições de fazer essa escolha, claramente, como até o maior de dezoito anos ainda
não a tem. Dada a estrutura político-partidária,
dada a forma como é feita uma eleição neste
País, a manipulação de votos que existe, acho
que nem o maior tem essa estrutura, quanto mais
o menor de dezoito anos.
Então, sou contra, repito, a diminuição desse
limite mínimo. Acho que temos de pensar, no
momento, em coisas que realmente até para nós,
de certa maneira, são incômodas e vexatórias.
Não temos uma sociedade organizada. Temos
de fazer uma Carta de princípios para organizar
essa sociedade. Devemos ponderar que essa Carta não vai ser aquela Constituição duradoura que
gostáríamos que fosse, porque amanhã, quando
estivermos mais organizados, vamos ter de reformular isso tudo.
É preciso que aceitemos as nossas limitações
do momento, e uma delas é que o nosso jovem
interiorano não tem a mentalidade do nosso jovem das grandes cidades. Ele não estã preparando para nada aos dezesseis anos, ele vai ser
mais um manipulado eleitoralmente. Por isso, sou
contra o voto aos dezesseis anos.
O SR. PRESIDENTE (Maurílio 'Ferreira Uma)
- Tem a palavra o Constituinte Orlando Pacheco.
O SR. CONSTITUINTE ORLANDO PACHECO
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, vivemos em
uma época de aberturas. Democracia ampla é
o que se pensa. Portanto, é necessário darmos
espaço a essa área de nossa juventude, aos nossos adolescentes, às aspirações que tem a juventude. Creio que com essa medida teremos, proporcionalmente, um acréscimo de cerca de 20%
no número dos eleitores, no Brasil. E os QIs da
nossa juventude, da criança e do adolescente,
agora, creio que estão mais avançados do que
anteriormente. O jovem adolescentes de hoje já
sabe escolher, já tem opção, já tem definição,
e, portanto, estou de acordo em que, não sei se
diria o menor, mas o jovem de dezesseis anos
pode dar seu voto e emitir o seu parecer, nessas
ocasiões eleitorais. Muito obrigado.

ASRA. CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES
- Brincadeira tem hora.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Tem a palavra o Constituinte U1durico Pinto.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES Hoje, os jovens querem ter liberdade total. De
nada adianta dizer que é a idade de dezoito anos
que marca isso ou aquilo; nada mais marca. Então, vamos tomar realidade esse fato. Sou favorável a que se dê essa garantia aos dezesseis anos
a todos os brasileiros e, também, a responsabilidade civile criminal.

O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO Sr. Presidentes, Srs. Constituintes, desejamos
abordar, mais uma vez, o problema do voto do
menor. Não querendo discordar da nossa querida
Constituinte Anna Maria Rattes, acho que o jovem
interiorano - e posso dizer isso com a experiência
de quem já foi professor, dei aula de diversas
matérias em vários lugares do País em Goiás,
em Minas Gerais e na Bahia - o jovem interiorano, por incrível que pareça, tem, em diversos
lugares e sob diversos temas, maior consciência
política do que o mesmo jovem da cidade. Discordamos pois, do argumento de que o jovem do
interior está despreparado ou sem consciência

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Com a palavra a Constituinte Anna Maria Ratteso
-

ASRA CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES
Independente de estar-se falando do homem
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política suficiente, em patamar que não justifique
o seu direito ao voto. Do nosso ponto de vista.
o correto seria ele participar mais cedo da vida
pública do Pais.
A respeito do que afirmou outro colega nosso,
sobre a vinculação da responsabilidade penal do
jovem de 16 anos, discordamos, porque verificamos que os meios de comunicação, se de um
lado ajudam a despertar a consciência política
do cidadão, de outro lado são responsáveis também, pelos aumentos dos índices de criminalidade e dos problemas que estão acontecendo
com a nossa juventude. Acho que o jovem não
poder ser responsável por isso. Acho que quem
deve ser responsabilizado por esse estado de coisas são os meios de comunicação, que às vezes
deturpam o comportamento dos jovens: é a socíedade civil agindo de forma mais organizada, os
políticos, esse pessoal que tem participado das,
decisões politicas do País.
Acredito plenamente que o jovem interiorano
talvez esteja mais apto a votar do que o adolescente das capitais.
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Volto a palavra ao Constituinte Orlando Pacheco.
O SR. CONSTITUINTE ORLANDOPACHECO
- Sr. Presidente, não ser se a questão é profundamente abrangente e se implica direitos e deveres,
mas se o jovem de dezesseis anos tem o direito
ou dever de votar, também tem o direito de ser .
eleito. Não sei se V. Ex' estão focalizando a questão
com a profundidade tão abrangente, mas repito,
se ele tem o dever de votar, também tem o direito
de ser eleito.
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Bem, informalmente, como tenho dirigido as
reuniões, acho que tenho um dupla função, a
de Presidente e a de Constituinte, e é na condição
de Constituinte que eu gostariade, de, agora, usar
da palavra, para emitir a minha opinião.
Sou favorável ao voto aos dezesseis anos e discordo do argumento da Constituinte Anna Maria
Rattes.
Foi muito oportuna a observação levantada pelo Constituinte Orlando Pacheco. Comecemos
pela observação de S. Ex'.: quem vota, tem o
direito de ser votado. Não é bem assim na Legislação Brasileira. Para ser Presidente da República
ou Senador, é necessário ter 35 anos de idade;
e para votar, atualmente, é necessário ter dezoito
anos de idade. Então, o Senador Humberto Lucena pôde candidatar-se ao Senado da República,
porque tem mais de 35 anos, apesar de não aparentar, mas se não tivesse, S. Ex" teria o direito
ao voto e não poderia ser eleito.
Então, a lei estabelece o limite de idade para
a elegibilidade, que é uma coisa completamente
diferente do direito de votar. Isso não significaria
que teríamos as Casas Legislativas ou o Poder
Executivo ocupados por menores de dezoito
anos, ou, então, por quem tivesse dezesseis anos.
Com referência ao que disse a Constituinte
Anna MariaRattes, para minha supresa, esse argumento foi exposto em São Paulo pelo Jurista Miguel ReaJeFilho, quando ele alegava inclusive um
problema biológico, ou seja, de que o rnénor de
dezoito anos ainda não teria completado a sua
personalidade e a sua formação emocional. Não
sei em que parâmetro científico se baseou o emí-
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nente jurista Miguel Reale Filho para afirmar que
quem tem menos de dezoito anos não completou
nem a sua personalidade nem a sua emocionalidade.
Eu diria à Constituinte Anna Maria Rattes sou de uma das regiões mais pobres do Brasil,
o Nordeste, e faço política em área do interior
- que a despolitização ou a falta de informação
não é inerente à idade. Encontramos muitas vezes, talvez, entre os adultos, uma maior desinformação e uma maior alienação, com relação à
vida política do País, do que entre os menores.
,Na nossa região, o que foi até objeto de estudo
científico por parte de renomados cientistas da
Universidade Federal, está provado que está diminuindo, gradativamente, o quociente de inteligência da nossa .população. O Prof. Nelson Chaves,
a partir de estudos que tem feito nas universidades
da nossa região, tem alertado a opinião pública
brasileira para um fato da maior gravidade que
é uma vergonha nacional, o desenvolvimento das
células nervosas na visão. E nos estudos do professor Nelson Chaves isto se dá até os três anos
de idade. Então, quem não tem uma alimentação
adequada nessa primeira fase da vida fica com
um comprometimento irreversívelna idade adulta.
É por essa razão que tenho dito, inclusive em
alguns programas de rádio, em Pernambuco, onde me comunico com a população, que, muitas
vezes, telefono para a casa de alguém e, devido
ao caos.que começa a se estabelecer no sistema
telefônico, a ligação cai em número errado, e eu
pergunto: - "O João está?" - "Está não", responde uma voz. - "Saiu? - "Saiu" - "O João
mora aí?" - "Mora não." Ora, se não mora, a
pessoa que responde não podia saber se estava
ou se tinha saído. Tenho constatado, para minha
infelicidade, como brasileiro, uma diminuição no
raciocínio abstrato da nossa população. Isso índepende de idade, configurando-se mais a partir
dessa chaga social, que é a marginalização do
nosso povo.
Creio que os meios de comunicação têm provocado universalmente uma precocidade na vida
contemporânea. Assisti, uma vez, a um programa
de televisão, na França com crianças de cinco
a oito anos de idade. Perguntava-se a uma delas,
francesas, se estivesse num avião em pane e se
tivesse de solucionar um problema de peso, se
ela precisasse de escolher entre o presidente da
França e o primeiro-ministro soviético para ser
jogado fora, a quem ela escolheria. A criança,
sem titubear, respondeu que jogaria fora o mais
pesado. Tratava-se de um problema de peso. Não
havia por que envolver parâmetros de patriotismo.
Creio, portanto, que a precocidade é uma característica da vida contemporânea. E parece-me
que a Constituição tem de estabelecer, agora, o
direito de voto aos dezeseis anos. Parece-me que
será uma postulação irreversível. No Brasil, parece-me, tendemos para essa situação.
Acredito que o fenômeno da alienação, de que
fala a Deputada Anna MariaRattes, existe independente da idade. Ocorre muito mais em decorrência da posição social relativa que cada cidadão
ocupa dentro de uma sociedade discriminada como é a brasileira, em razão também das diferenças de poder aquisitivo etc.
Então, como membro desta Comissão, rendome à opinião da maioria e esposo o ponto de

vista de que o relator, em seu relatório, levando
em éonsideração esse posicionamento quase
unânime, com a exceção - para confirmar a
regra - da deputada Anna Maria Rattes, adote
o ponto de vista de que deveremos levar ao Pienério da Comissão e da Assembléia Nacional Constituinte um parecer favorável do voto aos dezesseis
anos.
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Com a palavra o Constituinte João Agripino.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO Consideramos aqui a questão da idade-limite rnínima para o direito de votar. Acho que deveríamos
também analisar a questão da idade-limite máxima para o cidadão ser votado. Se a Constituição
atual- e a tendência, naturalmente, será de repetir-se isso na futura Constituição - impôs uma
idade-limite para exercício dos cargos de ministro
dos Tribunais superiores, bem como dos servidores público em geral, que não podem passar
dos setenta anos - o contínuo, não pode ser
mais contínuo se tiver mais de setenta anos é preciso avaliarmos se algum homem público
pode exercer algum cargo, neste País, se tiver
mais de setenta anos. Isso deve ser objeto de
reflexão e de discussão neste órgão.
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Diria ao nobre Constituinte João Agripino que
realmente a sua observação é pertinente, não há
na legislação atual impedimento para ser votado.
Mas o voto, a partir, parece-me, dos 65 anos,
é facultativo. Quem tiver mais de 65 anos não
fica sujeito aos contrangirnentos legais para votar.
Minha opinião pessoal é irrelevante, mas eu seria
contra uma limitação ao direito de ser votado.
Entretanto, sendo um assunto muito polêmico,
preferiria que, numa próxima reunião ordinária,
colocássemos essa questão - pois reputo pertinente a observação de S. Ex' - como a primeira
da Ordem do Dia, para que possamos discuti-Ia
contando com uma presença mais significativa
dos membros da subcomissão.
Com a palavra o nobre Relator, Deputado LysâneasMaciel.

o SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Só queria sugerir o seguinte: como podemos aqui fazer
emendas e sugestões - e o Constituinte João
Agripino levantou esse problema - talvez pudesse S. Ex' aduzir uma emenda relativa ao voto
do menor, de forma mais abrangente. Estou preocupado com a incapacidade de o Relator deglutir
tudo isso em apenas cinco dias. Então, como
S. Ex' já realizou o estudo, que ele mesmo apresente à Subcomissão, como sugestão do próprio
Constituinte, uma emenda. Assim, evitar-se-ia a
burocracia de ter de ir à Presidência, voltando
depois para cá.
Estou de acordo com as observações feitas,
principalmente com as do Presidente, a respeito
do grande problema das seqúelas que a má nutrição deixa no período de formação do cérebro
das crianças brasileiras. Realizamos um trabalho,
através da minha igreja, com setenta crianças na
chamada idade esquecida, isto é, quando sai do
leite materno e não recebe a merenda escolar.
Fala-se que filho de favelado não aprende, que
é burro. Realmente, a formação intelectiva faz-se
nesse período e deixa seqüelas para o resto da
vida.
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Sou também francamente favorávelao voto caipira. A sabedoria popular, no interior, parece-me
até mais elevada, ou menos alienante, do que
nas grandes cidades. Acho que penso assim pelo
fato de vir do campo, de conhecer a sua simplicidade.
Uma das melhores propostas que ouvi sobre
reforma agrária foi lã no meio dos camponeses
de Santo Eduardo, no Município de Campos. Um
velho camponês - apenas para relatar como é
importante este contato com os setores populares
- escutava-me explicar qual era a composição
da Assembléia Nacional Constituinte. Tinha ele
um exemplo muito vivo,porque ali havia descido,
de helicóptero um banqueiro, no Município,e distribuído dinheiro em grande quantidade. Então,
ele começou a querer entender qual seria a futura
composição da Constituinte.
Falava eu que este Pais é diferente: no mundo
todo o homem toca a lavoura; toca o boi. No
Brasil, o boi e a lavoura tocam o homem. Lá
no Município de Campos, as rodas dos arados
já estão atingindo até as rodovias federais. Até
aquele plantlozinho, que o camponês faz para
completar a subsistência de sua família, nem mais
isso pode fazer. Quando visitei o Maranhão, que
está transformado num grande curral - wi6s,
um curral sem leite, porque o leite em pó vinha
da Argentina e da Suíça - permitia-se que o
sujeito vivesse, mas não se permitiam as cercas,
Os camponeses foram então tocados pelo boi,
porque, sem cerca, o boi passava por cima de
suas plantações.
Ao conversarmos sobre essa série de coisas,
ele me disse: "Doutor, por que o senhor não propõe, na Constituinte, algo assim: todo grande e
médio proprietário fica obrigado a plantar 30%
com o de-comer?" Para quem não é do interior
e não sabe, e de-comer é a lavoura branca: aipim,
feijão e arroz. Olhei para a cara dele e ele disse:
"Quero dizer ao senhor que sou analfabeto de
pai e mãe". Um homem de 65 anos, encostado
num pé-de-pau, naquela região.
Por trás da simplicidade dessa proposta está
o entendimento de que, com a composição da
Assembléia Nacional Constituinte, não se pode
propor sequer a tomada de um centímetro de
terra, porque o direito de propriedade, neste Pais,
é a coisa mais sagrada que há. Dois terços do
Código Civil tratam do direito de propriedade.
Aquele homem não propunha nada disso. Falou em quê? Qual é a preocupação prioritária
para o povo brasileiro? A fome. Com 10% das
grandes propriedades poder-se-ia alimentar toda
a nossa população e exporta em abundância.
Eu olheí pará ele e disse: 'Tenho meio metro
de livros sobre reforma agrária lá em casa". Isso
não é reforma agrária coisa nenhuma. Minha mulher até fala assim: 'Tenho que arrumar o seu
escritório". Tenho lá tantos livros sobre reforma
agrária ... E aquele homem, na sua simplicidade,
em sua sabedoria, fez-me essa sugestão, uma
proposta corajosa até, porque as propostas dos
grupos mais avançados, de esquerda e tal, dizem:
"Reforma agrária ampla, geral e irrestrita comandada pelos trabalhadores". Como isso não é possível agora, os trabalhadores continuam com as
mãos mergulhadas na solução de mercúrio lá
do norte fluminense.
Então, essa sabedoria popular, essa experiência
do povão acho que é algo que talvez modifique
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o nosso pensamento. Tenho dúvidas também sobre esse assunto, mas gostaria que se refletisse
sobre essa sabedoria inerente ao povão. O homem falou em fixação do homem ao campo;
o homem falou em alimentação, prioridade única
do povo brasileiro. Quarenta e dois milhões de
braslleiros dormem com fome. E falou tudo ISSO
sem ter a menor noção teórica e política do que
seria reforma agrária.
Ilsso não é reforma agrária. O que ele propôs
nem reforma fundiária é. Mas acho que se pudéssemos captar essa sabedoria popular, as experiências, o saber popular, acho que avançaríamos sem
receio de estar cometendo leviandades.
Então, sou favorávelao voto caipira, sou favorável ao direito de voto aos dezesseis anos. Acho
que o que eu queria dizer sobre isso já o disse.
Também sobre o voto facultativo,endosso inteiramente o parecer do Deputado João Agripino, inclusíve com essa sugestão para que ele faça outras considerações, que configurariam a emenda
da Subcomissão para a Comissão temática.
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Nada mais havendo a tratar, encerro a presente
reunião, lembrando aos Srs. Constituintes a importância de todos estarem presentes amanhã,
às 10 h, por ocasião da audiência pública, quando
haverão de prestar depoimento o Presidente da
Sociedade Brasileira de Física, Professor Ramayana Gazinelli, o Professor Ênio Candotti, da SBPe,
que falará sobre o programa nuclear brasileiro
clandestino.
Muito obrigado.
ATA DA 7' REUNIÃO ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 1987
2' AudHlncla Pública
Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, na Sala D3
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, às dez
horas e quarenta minutos, reuniu-se a Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, sob a presidência do Senhor
Constituinte Maurílio Ferreira Lima, com a presença dos seguintes Constituintes: Orlando PaChl!CO e Uldurico Pinto, Vice-Presidentes; Lysâneas Maciel, Relator; Adauto Pereira, Anna Maria
Rattes, Humberto Lucena, João Agripino, João
Rezek,João de Deus Antunes, João Menezes, Paulo Zarzur, ZizaValadares e Jayme Paliarin. Havendo número regimental, o Senhor Presidente abriu
os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior. Anunciou a presença dos conferencistas Professor Ramayana Gazzinelli, Presidente
da Sociedade Brasileirade Física, e Professor Ênio
Candotti, Vice-Presidente da Sociedade Brasileira
para o Progresso' da Ciência - SBPC - que
vieram a esta Subcomissão para falarem sobre
o tema "Programa Nuclear Clandestino Brasileiro
- As Contas Secretas Delta I, D, III e IV". Após
convidar os conferencistas a tomarem assento
à Mesa, o Senhor Presidente fez um preâmbulo
sobre o tema da reunião, destacando que uma
das, responsabilidades desta Subcomissão é garantir a transparência dos gastos do dinheiro do
contribuinte e que, por essa razão, a Subcomissão
vai propor que o novo texto constitucional determine que nenhum gasto público possa ser feito
sem controle, colocando sob a vigilância do Congresso os gastos secretos do SNI e da Comu-

nidade de Informações. O Senhor Presidente passou a palavra ao Professor Ramayana Gazzinelli,
que falou durante quinze minutos, sendo seguido
pelo Professor Ênio Candotti. Os conferencistas
abordaram diversos aspectos do tema, confirmando que o Programa Atômico Clandestino tem
objetivos militares e visa dotar o País de armas
atômicas. Afirmaram que o acordo nuclear com
a Alemanha pode ser considerado pacífico, já que
é objeto de salvaguardas e controle internacionais,
ao passo que o programa clandestino não é controlado por ninguém. Feitas as exposições, o Senhor Relator, Constituinte Lysâneas Maciel, também teceu considerações sobre o assunto, dizendo que, sob o pretexto da segurança nacional,
se escamoteia a aplicação do dinheiro do povo
e a fabricação de artefatos nucleares. Falou sobre
os absurdos das usinas de Angra, acreditando
ser mais sensato interromper o projeto para, com
seus recursos, alimentar milhares de brasileiros
famintos. Por fim, reclamou maiores verbas para
o desenvolvimento de pesquisas no Brasil, considerando que já existe divisão entre países que
pesquisam e países que não pesquisam. Em seguida, o Senhor Presidente iniciou a fase de debates, que contou com os seguintes participantes,
previamente inscritos: Constituintes João Agripino, ZizaValadares, João Menezes, Amaury Müller,
U1durico Pinto, Jayme Paliarin;o Senhor Ubirajara
Brito,Assessor da Secretaria de Tecnologia industrial do Ministério da Indústria e Comércio, e o
Senhor José Moura Filho, Vice-Coordenador Gerai do INESC. Acolhendo sugestão do Senhor
Constituinte João Agripino, o Senhor Presidente
convocou reunião para as dezessete horas do próximo dia 6, quarta-feira, quando será ouvido o
Dr. Rex Nazareth Alves, Presidente da Comissão
Nacional de Energia Nuclear, que complementará, com seu depoimento, o assunto sobre o
Programa Nuclear Clandestino Brasileiro. Os Senhores Luiz Vasconcellos, Chefe da Assessoria
de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados e José Carlos Alvesdos Santos, Diretor da Subsecretaria de Orçamento do
Senado Federal, que foram convidados para falar
sobre o controle dos gastos públicos pelo Congresso Nacional, tiveram seu depoimento adiado
para a próxima reunião. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião
às treze horas e quarenta minutos, cujo teor será
publicado, na íntegra, no Diário da Assembléia
Nacional Constituinte. E, para constar, eu, Walter
Flôres Figueira, Secretário, lavrei a presente Ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Havendo número regimental, declaro aberta
a primeira audiência pública em Brasília da Subcomissão de Direitos Políticos, Direitos Coletivos
e Garantias. Convido para fazer parte da Mesa
os dois expositores; o Prof. Ramayana Gazzinelli,
Presidente da Sociedade Brasileira de Física, e
o Prof. Ênio Candotti, Vice-Presidente da SBPe.
A nossa Subcomissão tem a responsabilidade,
no quadro dos direitos coletivos, pela defesa dos
direitos do contribuinte. E a essência do direito
do contribuinte é a transparência e o controle
dos gastos públicos. Infelizmente, com a diminuição das prerrogativas do Poder Legislativo e
o hipertrofiamento das prerrogativas do Poder
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Executivo, no curso dos anos de regime militar,
se configurou no nosso País uma situação extremamente grave, ilegal e irregular.
O regime militar, além de dotar a legislação
brasileira do absurdo de decretos secretos, criou
um orçamento subterrâneo clandestino, manipulado de maneira arbitrária e totalmente livrepelas
pessoas vinculadas a projetos duvidosos. Já sabíamos que no nosso País existem nas empresas
o caixa um e o caixa dois, e em nível de economia
tem a formal e a informal, mas não sabíamos
que o Poder Público fosse oficialmente conivente
com a ilegalidade, tendo clandestinamente um
orçamento de despesas secretas que, pelo seu
volume, é quase idêntico ao orçamento normal.
Felizmente, no nosso País a imprensa recuperou
as suas prerrogativas de também noticiar os fatos
que são, inclusive, desabonadores à conduta do
poder. Foi através da imprensa que primeiramente a opinião pública tomou conhecimento de que
há no Brasil um programa nuclear clandestino,
com contas abertas no nome de Delta 1, 2, 3
e 4; contas essas manipuladas por civis e militares
com o objetivo de desenvolver um programa nuclear atômico brasileiro, que tem a finalidade criminosa de dotar o nosso País de armamento atômico. No quadro de um continente onde, felizmente, não temos armas nucleares, uma iniciativa
dessa ordem, por parte do nosso Governo, levaria
inevitavelmente a uma corrida armamentista na
América Latina, em detrimento dos direitos dos
povos latino-americanos e do desenvolvimento
de cada um dos países.
A Folha de S. Paulo publicou inúmeras reportagens, inclusive com xerox dos cheques e dos
extratos da conta Delta 1, 2, 3 e 4 nas agências
de Guarulhos, São Paulo, Pinheiros e Botafogo.
Posteriormente, outros órgãos da imprensa brasileira, como a Revista Veja, também fizeram uma
reportagem exaustiva sobre o assunto. Aqui no
Congresso, Parlamentares, como o Deputado
Amaury Müller,do PDT,já enviaram requerimento
de informações ao Poder Executivo sobre esta
ilegalidade.
O objetivo da nossa Subcomissão não é fazer
nenhum julgamento de valor sobre a irresponsabilidade de se pensar em fabricar no Brasil uma
bomba atômica. Não é essa a nossa obrigação
como membro desta Subcomissão. Esse julgamento de valor sobre essa loucura deixamos para
que a opinião pública brasileira faça. O nosso
objetivo é o controle e a transparência dos gastos
públicos. Essa é a nossa responsabilidade: oferecer à Assembléia Nacional Constituinte a nossa
contnbuição para que o Congresso brasileiro possa, no futuro, ter um controle absoluto sobre os
gastos públicos. Não pode haver neste Pais contas
secretas; não pode haver despesas que não sejam
controladas.
Entendemos que no mundo contemporâneo
existem despesas vinculadas aos interesses dos
Estados que muitas vezes não podem ser discutidas publicamente, mas no Congresso existem
formas de controle dessas despesas, formas também secretas ou confidenciais, que são inerentes
ao exercicio do Poder Legislativo. Verificamos que
isso acontece nos Parlamentos das nações democráticas avançadas do mundo. Nos Estados Unidos, tivemos recentemente o escândalo Irãgllte.
Naquele país, nenhum dólar pode ser gasto pelo
Poder Executivo sem que o Parlamento norte-a-
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mericano exerça vigilância e controle. Depois da
tresloucada invasão da Baía dos Porcos, até as
contas da CIA são controladas pelo Congresso
americano. Esperamos que a partir da promulgação do novo texto constitucional não existam
organismos como o SNl, gozando do privilégio
de gastar, sem nenhum controle, o dinheiro do
contribuinte brasileiro.E necessário que tudo isso
passe pelo controle do Congresso Nacional.
E por esta razão que esta Presidência convidou
como expositores, no primeiro dos nosso trabalhos, dois renomados cinetistas brasileiros. O Prof.
Ramayana Gazzinelli é Presidente da Sociedade
Brasileira de Física, enquanto o Prof. Ênio Candotti é Vice-Presidenteda Sociedade Brasileirapara o Progresso da Ciência. Estes dois cientistas,
que representam a média de opiniões que prevalece na comunidade científica brasileira, não são
contra que o nosso País, amanhã, desenvolva a
sua tecnologia nuclear. Realmente, é imprescindívelque o Brasil,hoje oitava potência econômica
do mundo, também atinja sua independência no
campo atômico, mas não precisamos passar pela
bomba para chegar lá. Precisamos da energia
atômica para desenvolver nossa agncultura, cuidar dos nossos doentes, respaldar o nosso desenvolvimento. Não precisamos da energia atômica
para inquietar os nossos vizinhos e jogar a América Latina numa tresloucada corrida armamentista.
Inicialmente,vou dar a palavra ao Prof.Ramayana Gazzinelli, Presidente da Sociedade Brasileira
de Física. O Professor terá quinze minutos para
a sua exposição, tempo que poderá ser prorrogado se for curto. Depois, vamos venficar se abriremos o debate imediatamente sobre a exposição
do Prof.Ramayana, ou se - talvezfosse preferível
- vamos escutar imediatamente o Prof. Ênio
Candotti, para que o público possa participar dessa primeira fase dos debates.
Com a liberalidade com que a Presidência vem
dirigindo os trabalhos, as intervenções seriam
prioritariamente para os Constituintes, presentes
e, depois, estaria aberta a todo o público que
assiste. As inscrições estão aqui e podem ser feitas
na Mesa.
Com a palavra o Prof.Ramayana Gazzinelli, Presidente da Sociedade Brasileirade Ffsica.

o SR. RAMAYANA GAZZINELLI - Desejo
inicialmente agradecer ao Deputado MaunlioFerreira Lima, Presidente da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias,
o honroso convite para expor perante esta Comissão meu ponto de vista a respeito do controle
pela sociedade civil do programa nuclear brasileiro.
Desde já quero justificar-me pelas falhas evidentes deste depoimento, que resultaram, pelo
menos em parte, do escasso tempo que me foi
concedido. Não quis, porém, furtar-me a este dever e espero que as faltas desta breve exposição
possam ser esclarecidas e completadas no debate
que se seguirá. Quero também deixar claro que
as declarações que aqui farei são de minha mteira
responsabilidade, não representando necessariamente posições da Sociedade Brasileirade Física,
que presido atualmente.
Quero tomar enfático esse esclarecimento porque, se na questão de armas nucleares há uma
unanimidade de posição na Sociedade Brasileira
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de Fisica, em relação ao programa nuclear a minha posição é um pouco divergente. Então, o
que falarei aqui não representa posição oficial da
Sociedade Brasileira de Física, mas a minha posição.
O tema, como sabem, é vasto é complexo, envolvendo aspectos técnicos, políticos e militares
que se articulam e se embaraçam e sobre os
quais se sobrepôs ainda um manto de segredo.
Resulta que as informações são precárias e muitas
vezes contraditórias, o que toma difícil a tarefa
de desenredar a trama para expô-la de maneira
clara e linear.
A explosão das bombas nucleares em Híroshima e Nagasaki, inaugurou, ao mesmo tempo,
uma era de exagerado otimismo em relação à
solução dos problemas energéticos do mundo
e de imensas preocupações quanto ao controle
da proliferação das armas nucleares.
No emaranhado de iniciativas, pactos e tratados
internacionais que se seguiram, é difícil separar
nitidamente medidas que visavam de fato à proteção. da humanidade daquelas que pretendiam
tão-somente reservar à umas poucas nações desenvolvidas o domínio da tecnologia nuclear.
O Brasil desde o imediato pós-Guerra, afirmou
a sua intenção de dominar a tecnologia nuclear
para usos pacíficos, tendo sido criada para este
fim,em 1956, a CNEN.Entretanto, essa aspiração
não foijamais traduzida em um programa nuclear
objetivo e transparente.
A crise energética, extremamente séria, criada
pelo choque do petróleo na década de 70, levou
o Governo Geisel a estabelecer com a República
Federal da Alemanha um Acordo de Cooperação
no Campo dos usos pacífícos da energia nuclear.
A Alemanha se comprometia a trasferir ao Brasil
às tecnologias de fabricação de reatores e do ciclo
de combustível. De fato, na questão sensível de
enriquecimento, de urânio, o Brasil não obteve
o método que aspirava - a u1tracentrifugação
- e estabeleceu sem associação com a Alemanha, um programa de desenvolvimento de uma
nova técnica - o jato centrífugo.

em indústrias e instituições alemãs, e de associações em empresas binacionais encarregadas de
diferentes setores do programa. Foi adotada uma
estrutura empresarial complexa e cara, tendo como holding a Nuclebrás.
Não há dúvida, hoje de que o programa era
exageradamente ambicioso quanto à nossa capacidade de absorver tecnologia e de investir,baseado em uma estimativa muito baixa de nossos
recursos hídricos.A elaboração do programa, feita
em regime autoritãrio e sob o manto do segredo
de Estado, impediu a participação de amplos setores da comunidade científica e técnica nacional,
participação que certamente teria levado a planos
mais realistas e a melhores contratos.
Do outro lado, não se pode negar que o programa alcançou alguns sucessos que não devemos
desprezar: um aumento considerável das jazidas
de urânio dimensionadas, transferência de tecnologia em vários setores, formação de pessoal técnico de alto nível e impacto sobre o controle de
qualidade na indústria nacional. Não seria sensato
agora extinguiro programa, jogando foraos imensos recursos dispendidos e os quadros técnicos
formados. Cabe, antes, reencaminhar e reordenar
o programa.

Vou fazer aqui um esclarecimento. O enriquecimento de urânio é a questão mais sensível de
toda a questão nuclear, porque é uma tecnologia
extremamente avançada e cara, que permite chegar às armas nucleares. É necessário o enriquecimento do urânio para produzir qualquer arma
nuclear. Um dos mais antigos métodos usados
é o chamado de fusão gasosa, mas é muito caro,
e só se justifica em escala muito grande. Depois,
desenvolveu-se o método chamado u1tracentrifugação, atualmente usado, na Europa, pela Alemanha, Holanda - um consórcio europeu. O
Brasil pretendia adquirir, no âmbito do acrodo
com a Alemanha, o método de ultracentrifugação,
mas a Holanda não permitiu que ele fosse transferido ao Brasil. Então, o País fez um acordo com
a Alemanha com relação a um novo método que
desenvolvia na época na Alemanha, o chamado
jato centrífugo, associando-se àquele País para
desenvolver em conjunto esse método. Então, esse é o método que a Nuclebrás desenvolve hoje
no Brasil para usar no seu programa pacifico de
centrais nucleares.

Esse é outro ponto que se deve esclarecer. Muita gente pensa no acordo com a Alemanha como
um programa que pode levar às armas nucleares.
É quase impossível, porque o programa é de tal
maneira coberto pelo sistema de salvaguardas
internacionais, sistema que chamam de mina, que
qualquer coisa que passa por uma indústria que
foi comprada da Alemanha, já está sob salvaguarda. Então, é impossível desviar um pouco
de urânio, um pouco de plutônio, para fazer uma
bomba atômica, ou coisa desse tipo. Todo o sistema, todo o combustível, tudo está sob salvaguarda, sob inspeção intemacional. Muitasvezes a imprensa dá a idéia de que a Alemanha fezo acordo
com o Brasil na intenção de fazer armas nucleares, bombas atômicas, e é preciso deixar bastante
claro que não é possível. E extremamente difícil
que isso ocorra por causa da supervisão internacional do programa.

No âmbito do acordo, foram feitos vários contratos, de compra de equipamentos, de transferência de tecnologia, de treinamento de pessoal

Só para dar uma informação a respeito desse
tema, as jazidas brasileiras, que, eram de cerca
de vinte mil toneladas, mais ou menos isto, passaram para trezentas mil toneladas. Nossas jazidas
de Urâniosão das maiores do mundo atualmente.
Os recursos despendidos no programa nuclear,
no acordo com a AIemanhã, são da ordem de
quatro bilhões e trezentos milhões de dólares investimentos reais, sem computar custos financeiros.
É preciso esclarecer também, no contexto de
nossa abordagem, que o programa dirigido pela
Nuclebrás dificilmente poderia conduzir à utilização militar da energia nuclear pelas salvaguardas
da Agência Intemacional de Energia Atômica AlEA, a que está submetido.

A Comissão Nacional de energia nuclear que
até a criação da Nuclebrás, fora responsável por
todo o programa nuclear brasileiro,passou a dedicar-se a suas funções relativas à regulação, licenciamento e fiscalização das atividades nucleares
e ao desenvolvimento de um programa nuclear
autônomo. que tem sido denominado Programa
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Paralelo. É paralelo porque é paralelo ao programa do acordo, ao programa da Nuclebrás
Em princípio, o desenvolvimento de um programa que vise a dar ao País autonomia tecnológica
na área nuclear constitui o objetivo mesmo para
o qual a Comissão Nacional de Energia Nuclear
foi criada. As críticas que se fazem referem-se,
antes ao aspecto secreto do programa, à inexistência de qualquer controle pela sociedade civil,
que garante os recursos para a sua execução,
e 11 seu possível caráter militar.
Em que consiste, de fato, o programa paralelo?
Bem, ninguém sabe exatamente em que consiste
esse programa. As informações que se tem são
as que se pode colher na imprensa ou, então,
em entrevistas do Presidente e dos Diretores da
Nuclebrás. Segundo entrevistas do Presidente e
dos Direitores desse órgão e notícias da imprensa,
a Comissão Nacional de Energia Nuclear desenvolve concepões altemativas de reatores, entre
as quais estariam o reator para a propulção de
submarino e as diferentes etapas do ciclo do combustível. As duas atividades estão ligadas, pois
não seria possível adquirir o combustível para os
submarinos no mercado intemacional, devido aos
tratados de não-proliferação. Aíhá um ponto centraI a compreender: não tem sentido fazer submarino atômico no Brasil se não temos o domínio
do ciclo do combustível. Porque ningúem vai vender urânio, e o reator do submarino atômico é
altamente enriquecido - digamos, da ordem de
20% ou mais. Então, é impossível adquirir isso
no mercado intemacional. Ninguém venderá urânio ao Brasil para fazer uma arma nuclear. Está
tudo sob controle das potências e mesmo da
Aflência Intemacional de Energia Atômica. Então,
realmente, a fabricação de submarinos atômicos
está condicionada a se desenvolver, no Brasil, o
domínio do ciclo do combustível.
Com referência ao ciclo do combustível, a Comissão Nacional de Energia Nuclear já dominou
a conversão do óxido em hexafloreto de urânio,
e dirige, dois programas de pesquisa de desenvolvimento e enriquecimento de urânio, conceitualmente diferentes do método adotado pela Nuclebrás, bastante promissor.
Caáa um desses métodos exiqirá, para chegar
a resultados concretos, em investimentos superiores a um bilhão de dólares. Bem, não são dados
ofíclaís: são estimativas que faço baseado no custo do que seria uma planta para enriquecer urânio,
não em gramas, mas em quilogramas - o necessárío para manter um programa militar, ou mesmo um programa pacífico. Para se ter idéia, os
Estados Unidos investiram mais de três bilhões
de dólares em sua planta de enriquecimento por
ultracentrifugação e depois abandonaram tudo,
porque estão adotando um método muito mais
promissor, que é o enriquecimento por laser. Investiram cerca de três bilhões, e já tinham um
sucesso bastante grande no programa; e me parece que agora foi totalmente abandonado por um
programa mais promissor. Possivelmente os Estados Unidos pretendem vender urânio enriquecido no mercado intemacional a preços bastante
baixos.
!'Ium país onde os recursos destinados ao desenvolvimento científico e tecnológico são parcos,
estranha-se a excessiva duplicação de projetos

com os mesmos objetivos finais na Nuclebrás
e no programa paralelo. Por exemplo, três processos de enriquecimento de urânio, dois (?) processos de conversão de urânio em hexafloreto de
urânio, três projetos de preparação de pastilhas
de óxido de urânio, e outras duplicações a mais.
Utiliza-se, para justificar essa duplicação, o argumento de que as atividades da Nuclebrás estão
cobertas por salvaguardas que impedem a criação de tecnologia nacional atômica. Seria, então,
o caso de a Nuclebrás denunciar alguns dos
seus contratos e adotar os processos desenvolvidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. É absolutamente indispensável que as duas
entidades se entendam como coparticipantes de
um mesmo programa nacional, para evitar o início
de desperdício de recursos que se verifica no momento.
Passemos agora a uma questão muito grave.
É a fabricação da bomba atômica um dos objetivos do programa paralelo? Apesar de esforços
constantes da comunidade científica nacional,
não se obteve até hoje uma resposta inequívoca
para esta questão. O Govemo brasileiro tem afirmado, em diferentes ocasiões, o caráter pacífico
de nosso programa nuclear. Aínda recentemente,
o Presidente José Samey reafirmou - usando
as palavras de S. Ex"-"o compromisso indissolúvel de nosso País com o uso pacífico de energia
nuclear". Se, de fato, é esta a intenção do País
por que, então, não assinar tratado de não proliferação nuclear? Por que não tomar transparente
o problema nuclear nacional, colocando-o sob
o controle da sociedade civil?Por que não assinar
com a Argentina um tratado de inspeção mútua
na área nuclear, que evitaria a corrida armamentista insensata entre os dois países?
Bem, aqui quero fazer, também, alguns esclarecimentos. Primeiro, é que há ambigüidade na expressão "uso pacífico" da energia nuclear. Não
sei o que quer dizer, de fato, isto. A pergunta
é esta: um submarino nuclear é uso pacífico da
energia nuclear? A maioria dos cientistas ou dos
civis diria: não, é uso militar, porque é uso da
energia nuclear para um equipamento militar.Mas
os militares entendem de outra maneira e dizem
que é uso pacífico, porque a energia nuclear está
apenas sendo usada como meio de propulsão.
Então, é preciso resolver esta questão. O que é
realmente uso pacífico, ou uso militar da energia
nuclear. É possível ao mesmo tempo o Presidente
dizer que o Brasil está num programa pacífico
de energia nuclear e saber-se que o Brasil está
desenvolvendo, ou pretende desenvolver, o submarino nuclear? Então, é necessário resolver esta
ambigüidade e combinar alguma coisa, ou seja,
o que será uso pacífico ou não.
A segunda questão relativa a isto é que freqüentemente, especialmente nos meios militares, dizse que têm compromissos em não fabricar a
bomba atômica - e citam o Tratado de Tratelolco, tratado de desnuclearização da América Latina que pretende ser assinado pelos países da
América Latina, pelos cinco grandes países do
Conselho de Segurança das Nações Unidas, que
detêm a bomba atômica também, e pelos outos
países que têm ainda possessões na América.
Este tratado praticamente já foi assinado por todos os países da América. Com exceção do Chile.
A Argentina assinou, mas não ratificou; o Brasil
assinou e ratificou; Cuba não assinou, e mais al-
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guns pequenos países que não são relevantes
nesta matéria. É preciso deixar claro o seguinte:
O Brasil assinou e ratificou, mas não é participante
do tratado, porque vale-se do art. 28 do tratado,
que permite a um determinado país não ser parte
enquanto as outras grandes nações não se comprometerem. Acontece que a França - tenho
a impressão - a Rússia e os Estados Unidos
ainda não aceitam o tratado, por uma questão
que também é da maior gravidade: ele permite
que se fabriquem bombas atômicas para uso pacífico. Agora, quem distingue se uma bomba atômica é para uso pacífico ou para uso militar?
Só depois do uso. Então, os diplomatas não aceitam esse tipo de critica, mas, de fato, o tratado
para mim é uma letra morta, porque permite aos
países desenvolverem a bomba atômica para uso
pacífico, mas ela pode ser usada de qualquer maneira. Quem desenvolve uma bomba atômica para uso pacífico, depois a faz para uso militar. De
modo que realmente o tratado não é tão sério
ou tão importante quanto parece.
Dos assuntos aqui levantados, dois pontos se
destacam e merecem uma reflexão dos Constituintes. O primeiro é o compromisso do Brasil
com a utilização pacífica da energia nuclear. Existe uma proposta de várias sociedades científicas,
a da inclusão, na Constituição, de dispositivo que
proíba a fabricação, o armazenamento e transporte de armas nucleares no nosso território. Possivelmente o Professor Candotti vai tratar mais
deste assunto. Vou passar por cima,
O segundo refere-se a controle do programa
nuclear pela sociedade civil. Há uma proposta
da Comissão de Avaliação do Programa Nuclear,
designada pelo Presidente Samey em 1985, de
criar, no âmbito da Presidência da República, uma
Comissão Nacional de Radioproteção e de Segurança Nuclear. Essa Comissão seria encarregada
dos aspectos relativos à regulamentação, licenciamento e segurança nuclear, que atualmente são
exercidas pela CNEN. Teria seu presidente nomeado pelo Presidente da República, com a aprovação do Congresso Nacional. E seria assistida
por um Conselho Deliberativo, formado paritariamente por membros do Governo e representantes
da comunidade. Somente assim se poderia garantir a transparência do programa, a segurança
da população e a proteção do meio ambiente.
Essas questões podem parecer talvez inadequadas como matéria constitucional. Entretanto,
de todos os grandes perigos que pairam sobre
a Humanidade, nesta era de incertezas, a guerra
nuclear é o mais grave. Uma sequêncía previsível
de intimidações, ataques nucleares e retaliações
eliminará, sem dúvida, a vida em suas formas
mais elevadas da superfície da Terra. É hora de
nosso País juntar-se às nações civilizadas que tomaram consciência dessa ameaça à sobrevivência do homem.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Maurício Ferreira Uma)
- Com a palavra o Professor Ênio Candotti, VicePresidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
O SR. ÊNIO CANDOTTI - Quero agfíidecer
a esta Subcomissão o gentil convite do Constituinte Maurilio Ferreira Uma e do Constituinte
Lysâneas Maciel. Para mim é uma grande honra
estar aqui e poder contribuir para o debate sobre
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o tema dos direitos coletivos, das garantias e, no
fundo, do controle que a sociedade busca sobre
os gastos, às iniciativas, as políticas de governo.
Se o tema proposto, ou o alvo desta nossa
discussão, no momento, é a questão nuclear, obviamente, por ser este encontro marcado pelo
projeto da nova Constituição é preciso procurar
encontrar, nesta questão, alguns elementos de
princípios. Quais são os princípios que estão por
trás destas questões que desejamos discutir e,
a partir daí, ver o que podemos considerar como
essencial e, portanto, que mereça a atenção da
Carta Magna, e o que é, apenas, um momento
do debate político que estamos vivendo.
Tenho a impressão de que a preocupação da
transparência com os gastos públicos e, portanto,
a preocupação com a transparência dos gastos
públicos num programa nuclear é paralelo e esconde vários aspectos. O primeiro deles é que,
do ponto de vistaindividual, dos direitos do indivíduo, é preciso garantir aos cidadãos que trabalham em pesquisa científicaa permissão de escolher se desejam ou não participar de pesquisa
em armamentos. Que eles possam se recusar
a participar de programas voltados à produção
de bombas atômicas. Para V. Ex"terem uma idéia,
a Comissão Nacional de Energia Nuclear realiza
inúmeras pesquisas e trabalha em colaboração
com as nossas universidades e instítutos de pesquisas e, portanto, os nossos colegas, e muitos
de nós, nas universidades,trabalhamos e colaboramos com a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Mas, no momento em que esta Comissão
realiza programas financiados com recursos secretos, não sabemos mais se estamos indiretamente colaborando com os programas financiados com esses recursos secretos. Portanto, garantir aos pesquisadores a possibilidade de dizer não
a uma colaboração clentííica em um programa
que não é transparente. É um problema complexo,e se tomará cada vezmais complexo, numa
sociedade moderna, que deseja participar da reyolução cientifica que atravessa o mundo todo
e todos os países modernos.
A questão das armas nucleares não é muito
diferente da questão que poderá surgir agora, ou
daqui a alguns anos, nas áreas de Engenharia
Genética, ou noutras áreas alcançadas pelos
avanços da ciência moderna. Portanto, é um princípio fundamental para que possamos enfrentar
com consciência e com clareza, com capacidade
de discutir, passo a passo, os desenvolvimentos
científicos; que os resultados das pesquisas científicas, financiados com recursos públicos sejam
públicos. Este é um princípio fundamental. Se
não temos certeza de que aquilo que fazemos
em nossos laboratórios de pesquisa básica, não
está sujeito, em princípio, a um dever de publicidade - o que de fato ocorre normalmente no
mundo científico, através das publicações dos
seus desenvoMmentos - nós poderemos dar início a um trágico desenvolvimento que poderá
levar-nos a pesquisas e a desenvolvimentos de
pesquisas que possam encontrar desaprovação
da sociedade, ou uma completa distância dos
anseios da sociedade. E isto significa,então, que
a Constituição deverá estudar, e também comtemplar, esse princípiofundamental. E para poder
entender melhor esse princípio é preciso díferenciar uma pesquisa básica de um desenvolvimento

aplicado dessa pesquisa, que, por vezes, por razões de mercado, por razões industriais,necessita
de um determinado Sigilo. Mas são casos tópicos,
facilmente localizáveis, e que podem ser previstos
na legislação.
Ditoque o acesso aos resultados das pesquisas
deve ser garantido, também deve ser garantido
o acesso aos dados produzidos pelas pesquisas
científicas, ou pelas pesquisas sociais, ou pelos
institutos, como o IBGE, a Fundação GetúlioVargas, ou fundações que nos fornecem dados a
respeito da nosa realidade. Este também é um
princípio que se aproxima do anterior, porque se
não sabemos quais são os reais dados relativos
à inflação, à distribuição de propriedades territoriais de terras, ou à nossa própria realidade populacional, poderíamos ter completamente deformada a imagem do País, ou da sua realidade
econômica. Bem sabemos que poucos anos
atrás, e até recentemente, nos defrontamos com
problemas gravíssimos para uma avaliação dos
conflitossalariais,dada à confiabilidadedos dados
relativos à inflação ou aos vários IPC. A garantia
de acesso a esses dados hoje não está escrita,
marcada, Oudeterminada, nem pela Constituição,
nem pela legislação ordinária.Agarantia de dados
de interesse coletivo, de interesse da Nação, é
um princípio fundamental para o bom desenvolvimento das ciências sociais ou naturais e para
o próprio debate político. Este, portanto, é outro
princípioque marca o fundo desta discussão. Para
que seja, então, garantido este acesso aos dados,
esta publicidade das pesquisas, precisamos entender em que momentos esses fatos se ligam
com a realidade, com os exemplos com os quais
estamos tratando.
Um Congresso é soberano pelas suas decisões
políticas e, sobretudo, pela sua capacidade de
discutir as decisões orçamentárias, antes e depois
de sua realização. Obviamente antes, quando se
discute orçamento e programa; e depois, quando
se controlam os gastos. Acho que esta é função
maior, que não pode ser confundida com a função
de verificaçãocontábil das contas - é uma verificação política desses gastos. É uma verificação
política, ou uma discussão política do programa
orçamentário a ser realizado em um determindo
período. Portanto, é absolutamente necessário
que se leve em conta também a questão do antes
e do depois neste direito ao controle dos gastos.
Por que digo isto? Porque se desejamos discutir
o controle dos gastos públicos em pesquisas científicas ou tecnológicas, encontraremos certamente a necessidade de estabelecer essa discussão,
a prlorl, das grandes linhas de distribuição dos
recursos, e a verificação, a posterlorl, do bom
desempenho ou do controle do que ocorreu. Entre o momento do antes e do depois, se for garantida a publicidade dos resultados das pesquisas,
haverá um debate nacional, da sociedade - das
sociedades científicas, no caso da Ciência - um
debate através dos jornais, das associações da
sociedade civil, em outros casos, que poderá dar
aos Deputados, aos Congressistas, os elementos
necessários para estabelecer esta avalização. Caso essa transparência não seja garantida ao longo
de todo o desempenho que vai entre o antes e
o depois da verificaçãodessas contas, dificilmente
será possível, no fim do caminho, fazer aquela
cobrança ou avaliação que leve em conta, de fato,
as opiniões da sociedade, assim como os Con-
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gressitas desejam, têm interesse e fazem sempre.
Insisto sobre essa questão do antes e do depois,
porque ao discutirmos a questão do programa
nuclear paralelo, não estaremos apenas discutindo a questão da verificaçãodos gastos do programa nuclear paralelo, que está no ar nesta manhã: é a velha discussão das contas secretas da
Comissão Nacional de Energia Nuclear. Contas
secretas existem, sabemos que existem. A força,
a capacidade, a presença, o poder de fato do
Congresso será capaz de diminuir as exceções,
essa situação de exceções, que se tome regra
a transparência e o cumprimento da lei, uma vez
que, pelo que estou informado, a lei, hoje, não
permite a existência de contas secretas, mas elas
existem de fato. É uma relação que se pode chamar de poder. Vamos lutar para que isso não
ocorra mais. Uma vez obtida essa transparência,
vamos ver o que fazer com ela.
No caso da questão nuclear, será muito importante avaliar, sim, o que se tem feito. Mas há um
outro aspecto muito importante que deveser levado em conta, que é o de avaliarmos, antes, se
desejamos ou não desenvolverum programa deste tipo, se desejamos ou não alocar recursos para
esta área. Militares poderão dizerque não se discute publicamente a conveniência ou não de se fazer
uma bomba nuclear porque faz parte de um arsenal estratégico, necessário para garantir a soberania nacional. Ora, este é um conceito de soberania nacional, é uma maneira de ver a soberania
nacional. Pode ser que isto valha para o aperfeiçoamento de um tanque ou de um fuzil, mas
certamente não vale para a questão das armas
nucleares, pois o que significa desenvolver uma
bomba atômica no País transcende, e muito, a
competência e a dimensão da área militar. É urna
questão política maior, que deve encontrar os
seus foros civis, políticose militarespara ser discutida. Poder ser que não seja em audiências públicas, mas um Congresso, legitimamente eleito,um
Governo legitimamente eleito devem ter condições de discutir essas questões e avaliara conveniência, ao menos, de se lançar o Pais em uma
aventura como esta, que tem implicações para
toda a população, de dimensões imensas, que
tem implicações para a política externa do País
de óbvias repercussões, também.
Portanto, parece-me que ao avaliar a questão
do programa nuclear, das contas secretas, devese levar em consideração o que se faz com esse
dinheiro, por que elas precisam ser secretas, e
se são secretas para o objetivo de fabricar armamentos, uma vezque é pouco provávelque sejam
secretas para fabricar submarinos, uma vez que
a fabricação de submarinos é uma atividadeabsolutamente lícita, ou considerada lícita pela sociedade em geral. Podemos ser contrários - eu,
pessoalmente, sou contra - a gastos em armamentos. Mas não há, pelo que saibamos, contas
secretas para fabricação de tanques - e submarino não diferemuito de tanque. Portanto, há alguma coisa a mais que justifica esta presença de
contas secretas. A suspeita é que seja para o desenvolvimento de armamentos.
Se assim for, há vários aspectos a serem lembrados: primeiro, é desenvolvidopor uma instituição científica que conta com a colaboração de
universidades e instituições que querem ter garantias de que trabalham para fíns pacíficos, ou pelo
menos podem querer ter essas garantias; segun-
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do, é uma conta que foge a qualquer tipo de
controle; terceiro, é uma conta que pode ser utilizada para desenvolver armamentos cuja avaliação
e ínreresse em serem desenvolvidos não foi discutido por uma instância civil maior. Então, se essas
são as premissas, podemos ver alguns dos detalhes, alguns dos envolvimentos, das possíveis evidências que possam ou não confirmar essas preocupações. Certamente ao longo do debate poderemos trocar idéias e avaliar as diferentes suspeitas.
Resta mais um ponto, que gostaria de acrescentar, que dizrespeito aos direitos coletivos nesta
questão. Por motivo de conveniência, em determinados momentos o acesso aos dados, às informações necessárias para formar uma opinião, para
debater uma questão, para produzir ou consolidar
um determinado parecer, pode não ser acessível
ao indivíduo,mas deveria sê-lo a uma coletividade
ou a uma sociedade científica. Lembro-me de
que há algum tempo atrás para a própria área
nuclear alguns defeitos de fabricação em Angra
dos Reis eram incógnitas. Sabia-se que existiam
alguns defeitos de fabricação no reator que estava
sendo implantado, mas não se conseguia saber
direito que erros eram esses, se eram graves ou
não, qual era o seu teor, e não havia meios de
se obter esses dados. Foi preciso haver uma intervenção da Justiça, ou uma ameaça de entrar na
Justiça, para se obter esses dados, para que a
Comissão Nacional de Energia Nuclear se dispusesse, na Academia de Ciências, lembro-me, em
1982, a prestar todos os esclareeímentos possíveis e resolver a questão. Na oportunidade, verificamos que mesmo se entrássemos na Justiça,
não teríamos possibilidades de acesso aos dados,
e se pudéssemos entrar, deveria ser individualmente, com um ônus muito grande para o indivíduo que por vezes se disponha a enfrentar questões maiores. Já naquela época ficava clara a necessidade de dar às sociedades científicas, por
exemplo, à SBPC ou à Sociedade de Física, condições de entrar na Justiça para exigir esses dados.
A mesma coisa acorreu um ano antes, acho que
com Carajás, quando havia um direito de lavra,
de exploração de uma jazida, sem que se soubesse com clareza qual era o perfíl dessa jazida,
quais eram as suas dimensões. As Associações
dos Geólogos tentaram, através da Justiça, obter
esses dados para poder abrir a discussão sobre
a questão, e novamente, o processo foidificultado
pela inexistência de lIl1}a figura jurídica capaz de
gafé:tntir esse acesso. E uma espécie de direito
coletivo, que espero possa ser contemplado na
próxima legislação, pois é um direito exatamente
importante para o controle social, para a verificação, por parte da sociedade, do que ocorre na
área científica,na área de ponta, na área moderna
do desenvolvimento do País. Isto por quê? Porque
esses dados, essas informações nem sempre são
dados, são informações imediatas, que possam
ser traduzidas de forma simplificada. As vezes,
são dados complexos, que exigem conhecimentos embutidos na própria metodologia de cálculos
dos próprios dados. Saber qual é o programa
que levou a obter um determinado resultado por
vezes pode ser fundamental para formar uma opinião a respeito de uma determinada situação. Isto
pode não ser acessível ao indivíduo, mas deveria
ser uarantido a uma associação.
Acredito que, para dar início a essa discussão,
era isso o que tinha a dizer.Espero poder respon-

der a determinadas perguntas, mais específicas,
sobre a questão nuclear, ao longo do debate, uma
vez que, como disse o Prof. Ramayana, os dados
de que dispomos são fragmentados, intuitivos,
mas nem por isto menos preocupantes.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Vamos abrir os debates, nesta primeira fase
dos trabalhos. Na segunda fase, ouviremos dois
técmcos orçamentários aqui da Câmara, que esclarecerão por onde circulam os dinheiros secretos que são manipulados pelo SNI, pela comunidade de informações, e por esse Programa Nuclear. Se é dmheiro público, proveniente de impostos, deve ter sido contabilizada a entrada, e
saberemos como é contabilizada a saída; como
poderemos, no Orçamento público, verificaronde
existe esse dinheiro; quem autoriza as despesas
e por que esse dinheiro pode ser gasto sem o
menor controle por parte do Congresso Nacional.
Passo a palavra ao nobre Relator, Constituinte
Lysâneas Maciel,e depois aos Constituintes inscritos na lista.
O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel)- Prof. Ramayana Gazzinelli, Prof. Enio Condotti, Sras. e
Srs. Constituintes, conforme já foiacentuado aqui,
não só pela preliminar estabelecida pela presidência desta Subcomissão, o que poderá despertar realmente interesse, nesta questão nuclear, por
parte dos Srs. Constituintes? Notaram os Srs.
Constituintes, que estamos estabelecendo uma
íntima ligação entre o acesso à tecnologia e a
questão orçamentária. Ou seja, direito do contribuinte, verbas militares, verbas não especificadas.
O curioso é que nas primeiras observações, que
foram feitas aqui pelos Srs. expositores notou-se
uma preocupação com algo fundamental, mas
que não tem sido utilizado, sobretudo aqui no
Congresso Nacional; o acesso que tem a população, e não apenas os Parlamentares, sobre a forma como são gastos os dinheiros públicos.
E sob o pretexto - pretexto dos mais lastimáveis que aconteceram na história deste País _
de segurança nacional escamoteia-se, escondese várias medidas que afetam profundamente a
vida de toda a população.
Fiz uma exposição na cidade de Amsterdam
exatamente contra o projeto de energia atômica
utilizado no Brasil, no Acordo Brasil-Alemanha
- eu era presidente da Comissão de Minas e
Energia, pouco antes de ser cassado. E ali estava
um cidadão, um cientista notoriamente ligado a
uma das indústria nucleares, e seu hobby influenciou todos esses governos, especialmente os de
tendência ditatorial. O Chile, por exemplo, não
assinou o Tratado de T1ateloIco, porque ele quer
se reservar o direito de construir artefato nuclear.
E quando se fala em artefato nuclear - essa
discussão meio acadêmica de lana caprina. Se
ela será usada para fins pacíficos ou não pacíficos
- convém dizer que a diferença entre a energia
nuclear para fins pacíficos e não pacíficos é muito
tênue, muito débil - e sobre isso os cientistas
poderão falar com maior competência. Hoje não
há necessidade de explodir um artefato atômico,
como esse que está sendo produzido - apesar
de todas essas medidas meio de fantasia, de 007
- na Serra do Cachimbo. Não há nem a necessidade de se explodir o artefato nuclear. Discu-
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te-se simplesmente se o País tem ou não a capacidade de explodir um artefato nuclear.
Na época de 76, mais ou menos, quando esse
assunto veio aqui à Comissão de Minas e Energia,
vários países já detinham essa capacidade, sem
ainda terem explodido uma bomba atômica, um
artefato nuclear. Então, hoje, se camufla um pouco, porque a Agência Internacional de Viena, que
controla a energia atômica, que estabelece um
sistema de controle, está totalmente incapacitada
para se aprofundar nesse assunto, seja ou não
o país signatário do tratado de não-proliferação
nuclear. Nesta conferência que eu estava fazendo
na cidade de Amsterdam, estava um desses cientistas - que mais tarde descobri que era um
lobbysta da "Craft Werck Union", subsidiária da
Westinghouse americana, essa mesma Westínghouse americana que o Governo brasileiro, 10
anos depois que denunciamos isso, está acionando nos Estados Unidos porque vendeu material obsoleto, inaproveitado na Usina Angra I. Neste ano, estamos acionando a Westinghouse por
coisa que já sabíamos anteriormente, porque a
energia que compramos dos alemães tinha sido
testada apenas - tecnologia, do jato centrífugo
- em escala de laboratório, e não em escala
industrial. E notem bem a necessidade da presença do povo neste processo todo. Se a popu-'
lação de Angra dos Reis tivesse sido ouvida para
opinar sobre esse problema, jamais ela teria consentido na construção da usina. Até armazenamento do lixo atômico se cogitou fazer nos mananciais que abastecem a cidade do Rio de Janeiro, num primeiro momento. Quer dizer, um completo desrespeito. Alguns países, como a Suíça
e a Alemanha estão tentando alugar países do
Terceiro Mundo para armazenar o lixo atômico.
Para isso, servimos.
Mas hoje este debate aqui feito transcende a
esfera técnica, e transcende a esfera da neutralidade. V.Ex's estão recebendo aqui dois cientistas,
e um deles teve o cuidado de dizer que não estava
falando em nome de sua sociedade, porque o
debate é muito profundo, porque essa desculpa
de segurança nacional não permite que a população mergulhe nesses problemas.
Agora, vejam os senhores esses dados: naquela
época do acordo, vendíamos um urânio que não
tinha sido prospectado, na base de 20 mil toneladas, e nós comprávamos tecnologia que não tinha
sido aprovada em laboratório. E até os índios que
habitavam na região de Angra dos Reis sabiam
que aquele local era impróprio. Mas esta foi uma
decisão militar. Lá colocaram a usina atômica
de Angra dos Reis, em terras que, em língua indígena são chamadas "terra podre" - itaorna. Só
o deslizamento da usina Angra I já custou uma
fortuna. Isso afetou a dívida externa em 20%, naquela época de 76. Aqui o Prof. Gazzinelh nos
fala em 4.3 bilhões de dólares. São bilhões de
dólares para um País como o nosso que, está
de pires na mão, com necessidades prioritárias
muito maiores do que essa. Não podemos permitir.
Lembro aos nossos companheiros que eram
decisões militares. Não são decisões civis, nem
sequer da área científica. Com essa desculpa de
que os cientistas são neutros, eu me lembro, professores, do drama que Oppenheimer viveu quando construiu o primeiro artefato atômico no pro-
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jeto Manhattan. No primeiro momento, ele falou;
"não tenho nada a ver se os Estados Unidos vão
utilizarmeu conhecimento técnico; isso não é problema meu, isso é problema dos Estados Unidos."
Depois de explodirem dois artefatos nucleares em
Hiroshima e Nagasaki é que ele sentiu o pecado
da omissão. Então, a ciência pode ser neutra,
mas o cientista e o Parlamentar não o são.
Então, a primeira pergunta que recebi naquela
reunião de Amsterdam foi a seguinte: o senhor
é contra o acesso à tecnologia por parte dos países do Terceiro Mundo? Essa é uma pergunta
capciosa. É uma pergunta que, aparentemente,
é correta. "Mas, o senhor é contra o acesso à
tecnologia nuclear?" Essa é a pergunta que se
faz precisamente por aqueles que estão interessados em vender usinas e armamentos. Usinas
estão sendo desativadas no mundo todo - e
não é apenas por causa de Chemobyl.
Então, esta a primeira pergunta que deixaria
aqui: será que se nós interrompermos esse projeto
de pesquisa na área tecnológica nuclear que o
Brasil... - se a Argentina constrói Atocha I, nós
fazemos Angra I; se a Argentina constrói Atocha
11, fazemos Angra 11. Notem bem, a indústria de
armamento, não a indústria de acesso à tecnologia, lança os países do Terceiro Mundo numa
corrida armamentista de baixo nível,inclusivepara
vender armamentos e tecnologia obsoletas e já
ultrapassadas, quando já falamos em raio laser
e já estamos utilizando o jato centrífugo.
Notem bem, a tentativa desta Comissão é ligar
orçamento com tecnologia; parecem duas coisas
completamente distintas. Vamos votar o Orçamento agora. Um país que tem problemas dessa
gravidade, onde 42% da população vão dormir
com fome, se permite a tentativa de fabricar um
artefato nuclear, sob a idéia de segurança nacional. Agora, o que causa o maior mal à segurança
nacional? É a existência desses 42 milhões de
pessoas famintas, a existência de 35 milhões de
menores abandonados, causando problemas sérios à segurança do cidadão, ao direito coletivo
do cidadão, ou essas verbas militares secretas,
decisões militares, decisões de gente que pode
ser até que tenha intuito patriótico, mas que está
sendo levada a uma corrida armamentista que
o próprio mundo, os próprios dois pólos principais
do mundo modemo, do mundo que se conhece
hoje, seja do lado Leste, da área ocidental ou
da área oriental, estão precisamente começando
a entender que é uma loucura? A redução de
20% no Plano Salt significaria alimentar milhões
de pessoas no mundo todo, por um dia, com
o que se deixaria de gastar nessa corrida armamentista.
Então, como disse com muita propriedade o
Prof. Condotti, essa é uma decisão política. O
que afeta mais a segurança nacional? Prosseguir
nessas verbas secretas? Orientadas por que tipo
de cérebro, de preocupação, e de gente? Qual
é a perspectiva que essa gente tem em matéria
de prioridades nacionais? E hora de começarmos
a nos meter nisso como direitos coletivos e ligados intimamente ao orçamento.
Quase 30% das verbas diretas e indiretas deste
País vão para as Forças Armadas, ou seja, para
perspectivas militares..O que causa mais mal à
segurança nacional? E o País passar fome, com
um salário mínimo que não dá direito a que uma
família de cinco pessoas, um casal e três filhos,

(Suplemento)

tome uma xícara de café por dia, sem pão nem
manteiga? Dá mais segurança resolver esse tipo
de problema, ou a construção de submarinos atômicos e artefatos nucleares? A pergunta que está
diante dos senhores é esta: de que maneira poderemos defender esses direitos coletivos?
Devemos encarar o problema e não ficar com
medo da expressão segurança nacional. O qu~
é realmente segurança nacional para o País? E
uma nação em que todos comam três vezes ao
dia, tenham acesso à saúde e à educação, ou
é uma nação que está exportando Urutus, Cascavéis e aviões de combate? Somos já o quinto
país exportador de armas do mundo, estamos
caminhando para ser um dos primeiros em matéria de exportação de armas, e continuamos subdesenvolvidos. Então, esta é a segunda pergunta:
o que é realmente segurança nacional para o País?
Um submarino atômico? Uma bomba atômica?
A Índia tem bomba atômica e o Paquistão vai
ter, e as pessoas morrem de fome nas ruas de
Calcutá e Bombain.
Quanto à neutralidade, acho que o Prof. Condotti colocou com muita propriedade: não há neutralidade nesta matéria.
A terceira pergunta é sobre um problema que
também é matéria de direito coletivo e direito
do contribuinte. Como disse o constituinte Maurílio Ferreira Lima, essas verbas que assim estão
sendo gastas afetam profundamente a vida do
contribuinte brasileiro. Quando se aumenta despudoramente o confisco fiscal - por exemplo,
Imposto de Renda sobre a classe média, já tão
sofrida - para onde vão essas verbas? E vão
sem controle! Não há violação da segurança nacional quando queremos discutir essas verbas e
verificar realmente onde é que elas estão sendo
empregadas. Hoje em dia, com a sofisticação dos
meios de espionagem, industrial ou não, não há
essa bobagem. Os argentinos sabem tudo o que
fazemos e nós sabemos tudo que eles fazem.
Seria muito mais interessante que fizéssemos um
acordo com a Argentina para eliminar despesas.
O Brasil compra um porta-aviões; a Argentina
compra outro; o Brasil constrói um submarino
atômico, a Argentina constrói outro, e nós começamos nessa corrida que não dá segurança a
ninguém, porque geralmente1é armamento obsoleto.
A outra preocupação é sobre a questão da pesquisa. Hoje, há alguns que dividem os países em
países que pesquisam e países que não pesquisam - não é mais país desenvolvido e país subdesenvolvido. Aí é que poderemos dar uma contribuição decisiva, Sr. Presidente e Srs. Constituintes. Podemos fazer uma previsão de verbas para
pesquisa neste País, e colocar-se no Orçamento
da República previsão para pesquisa. Inclusive,
no auge da ditadura militar houve uma verdadeira
evasão de cientistas, que não encontraram caminhos nem campo para permanecer neste País.
Em 1971, cento e cinqüenta cientistas da mais
alta qualificação foram obrigados a deixar o País
porque questionavam a maneira como o Governo
queria empregar o seu conhecimento. E com isso
eles abriram mão da principal qualificação do
cientista, que não é uma peça neutra colocada
a serviço dos governos, sem questionar as razões
políticas e a maneira que o seu conhecimento
deve ser utilizado.
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A minha preocupação é a seguinte: temos que
destinar verba para pesquisa neste País - mas
pesquisa transparente, submetida às prioridades
da comunidade científica e submetida também
à discussão das populações. Por exemplo, nós
queremos colocar um dispositivo constitucional
que determine que nenhuma instalação do tipo
de usina atômica possa ser feita em qualquer
lugar sem que a população daquela região opine
sobre essa decisão. Isso é um direito da comunidade, do contribuinte e do cidadão. Nós queremos introduzir uma pesquisa mais ou menos nos
seguintes termos - e aí pedimos a colaboração
da comunidade científica: nenhuma atividade secreta poderá ser desenvoMda sem o competente
exame do Congresso Nacional e da comunidade
brasileira. Isso significa acabar com essa história
de verba secreta, acabar com essa história de
decreto secreto e matéria de segurança. Sou favorável à segurança nacional, mas precisamos rever
esse conceito. Vamos ver se temos capacidade,
através do exame dessa questão aparentemente
técnica, de rever o que que é realmente segurança
nacional neste País, no que se constitui, realmente, a segurança nacional.
O convite que faço aqui à comunidade científica
é para que ela nos ajude a elaborar uma lei que
exija a participação da comunidade científica e
das comunidades interessadas, com o controle
final dos representantes do povo, sobre esse tipo
de pesquisa.
Eram estas as observações iniciais que eu queria fazer.
O SR. PRESIDENTE (Maunlio Ferreira Lima)
- Dando início aos debates, após as considerações aprofundadas do Sr. Relator, concedo a
palavra ao Constituinte João Agripino.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Sr.
Presidente, Srs. Professores, Sr. Relator, Srs.
Constituintes, venho da Paraíba, Estado do Nordeste, e sou de nível médio. Portanto, não tenho
acesso à elite dirigente, muito menos ao Programa Nuclear. Por isso, reconheço as minhas limitações de conhecimentos relativos ao programa nuc1ear. Eles se restringem à .curiosidade do noticiário da imprensa. Parece-me, pela natureza do
programa, que a maioria do povo brasileiro está
na mesma situação que eu, ou seja, não tem
conhecimento detalhado do que ocorre no Programa Nuclear.
Fiz algumas anotações sobre as palestras aqui
proferidas e gostaria de colocá-Ias perante esta
Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos
Coletivos e Garantias.
Tenho dito e repetido que esta Constituinte deve operar a transformação do Estado liberal para
o Estado social. Por isso, dou grande importância
aos direitos coletivos que, a meu ver, se sobrepõem até aos direitos individuais, que inspiraram
a Constituição liberal de 1946. Inicialmente, preocupa-me a questão das cifras investidas no programa nuclear. São 4,3 bilhões de dólares, que
significam aproximadamente 4% da dívida externa do Brasil. Tenho defendido sempre que a dívida externa deveria ser paga na medida em que
os investimentos contraídos significassem retomo
desses investimentos.
O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Deputado João Agripino, SÓ uma interrupção, se me
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permite. 4,3 bilhões, afora os encargos financeiros.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO Exatamente. Mas o dado originário é de 4,3 bilhões de dólares, além dos encargos.
Tenho defendido que o pagamento dessa dívida deveria ser efetuado de acordo com o retomo
do investimento que foifeito na contração da divida. A primeira indagação seria esta: que o retomo,
em termos de números, que permite ao Brasil
amortizar essa"dívida dentro do Programa Nuclear?
Uma outra questão, que me parece de alta indagação, está relacionada à hipótese de denúncia
do 'Contratopara o Programa Nuclear, e a da supervisão dos países contratantes, que impedem
quelquer tipo de evolução de um programa próprio. A indagação é a seguinte. até que ponto
poderíamos romper este programa e quais as
consequêncías de ordem prática que esse rompimento acarretaria?
Também entendi que é necessário um redirecionamento do programa nuclear. Aqui os Profs.
Ramayana Gazzinelli e Ênio Condotti representam
a comunidade científica brasileira, e concordam
plenamente com essa teoria de redirecionamento
do programa. Como seria efetuado esse redirecionamento que termos teríamos condições de êxito,
partindo do pressuposto de que começaríamos
a operar internamente, desenvolvendo a nossa
tecnologia?
Oma outra questão que -me parece da maior
gravidade - esta aí o ponto crucial - é a do
uso pacífico da energia nuclear. Na minha naturezei de sertanejo, sempre procurei enxergar o uso
da energia nuclear relacionado ao solo ou à saúde,
como fonte alternativa de energia, nunca imaginei
que ela pudesse servir para destruir pessoas, cidades ou até mesmo a própria Humanidade. Mas
acho que não podemos colocar a discussão em
termos emocionais, porque é importante. discutir
o que é o uso pacífico da energia nuclear. E vemos
claramente que a conceituação não nos esclarece, porque seria admissível ou justificável até
que um submarino nuclear pudesse ser utilizado
pacificamente. Por isso, acho e proponho à Presídênda desta Subcomissão - submeto aos meus
colegas- membros desta Comissão essa idéia que ouçamos o outro lado, para que possamos
fazer um juízo de valor o mais equilibrado possível.
Estamos com a missão de elaborar a Constituição
do Brasil e inserir no contexto dos direitos coletivos essa matéria, o que é atribuição de nossa
Subcomissão, bem como a parte de prerrogativas
do Poder Legislativo,que certamente disporá até
onde vai o poder do Congresso em fiscalizar os
trabalhos do programa nuclear, e ainda a parte
orçamentárla, pois estou plenamente de acordo
que a elaboração do orçamento do programa nuclear deve ser debatida dentro do Congresso Nacional, como de qualquer outro programa. Isto
Significaráa recuperação e até ampliação das nossas prerrogativas dentro desta Constituição. Então, considero da maior importância que tenhamos condições de ouvir o Presidente da Comissão
Nacional de Energia Nuclear, até para que ele
explique que história é essa de verba secreta, por
que é preciso ter verba secreta, por que é preciso
que, ocorrendo um acidente, as sociedades que
lidam com a matéria, que pesquisam a matéria,
não possam ter acesso a informações sobre a
I

se acidente. Ele terá que nos explicar isso, para
que possamos encontrar o equilíbrio e colocar
na Constituição dispositivos que, de fato, permitam à sociedade, seja ela a sociedade em geral
ou a sociedade científica, fiscalizar todos os passos de um programa que nasceu torto e me parece que caminha torto.
De forma que acho inconcebível essa questão
de gasto paralelo, mas é preciso que venham
e nos expliquem por que existiu, por que foi feito
e até mesmo digam se aceitam a nossa intromissão nos assuntos da Comissão de Energia
Nuclear, para que possamos julgar e fazer um
texto constitucional consentâneo com os anseios
de toda a sociedade brasileira.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Sr. Constituinte João Agripino, a Mesa acolhe
a sugestão contida no último item das suas observações, e vai convocar para esta Subcomissão
o Sr. Rex Nazaré, Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, e que é apontado, pela
Folha de S. Paulo e pela revista Veja, como
o funcionário que assina os cheques das contas
secretas - que se tornaram públicas - Delta
1,2,3 e 4. Inclusive a Folha de S. Paulo publica
xerox dessas contas e a revista Veja publica os
cheques assinados pelo Sr. Rex Nazaré. Creio que
ele seria a autoridade mais competente para nos
informar quem lhe atribuiu poderes legais para
assinar cheques de contas que envolvem dinheiros públicos, pois é o Presidente da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
O SR. ÊNIO CONDOlTI - Eu gostaria de somente sugenr, apesar de querer também oUVIr
os outros debatedores, que se pergunte ao Sr.
Rex Nazaré se, de fato, nessas contas secretas
temos só recursos públicos ou se há recursos
de outras fontes, nacionais ou estrangeiras.
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira uma)
- Como temos quatro Constituintes inscritos, vamos dar a palavra à Constituinte Ziza Valadares,
e depois os professores poderão expor as suas
idéias.
A SRA. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES Sr. Presidente, quero ser bastante breve, porque
além das duas grandes explanações que tivemos,
de dois cientistas, já tivemos as do Presidente
e do Relator Lysâneas Maciel.
Como o nosso ilustre Constituinte João Agripino, sou apenas e tão-somente um leitor de jornais e por ali tomo conhecimento do processo
nuclear nacional. Mas pelo que depreendi das palestras do Dr. Condotti e do Sr. Gazzinelli, nosso
companheiro e amigo de Minas Gerais, faltam
basicamente três aspectos para que o processo
nuclear brasileiro seja do conhecimento da sociedade. Em primeiro lugar, a transparência, porque
ninguém o conhece. Nem os grandes cientistas
nem a Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência - ninguém conhece o projeto. Conhece-se por exemplo, um projeto paralelo. Acho que
o fundamental é, nós, desta Comissão, descobrirmos como fazer para que essas pessoas, que
não estão ligadas ao Governo, mas que são cientistas, possam participar também do processo.
Acho que para nós isto é fundamental.
O segundo aspecto é o da fiscalização financeira, e daqui a pouco iremos ter uma demonstração de como podemos fazer, no caso especí-
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fico, o Congresso Nacional exercer fiscalização
sobre essas contas, também sugestão do Constituinte João Agripino, para que possamos ter aqui
alguma luz a respeito.
O terceiro aspecto é o da discussão política.
É ou não importante instalarmos usinas nucleares? Já esgotamos nossos recursos hídricos? O
País necessita de outras usinas? Temos competência e capacidade para ter mais usinas nucleares? Acho que para mim esse é um processo
definitivo. As comunidades serão ouvidas para
instalação de novas usinas nucleares? Eu, particularmente, sem nenhum conhecimento específico
da matéria, tenho a opinião de que deveria ser
fechada a Usina Angra I,apesar de todo o prejuízo
que teremos se ela parar. As informações que
tenho demonstram que se usarmos recursos hídricos não teremos a energia necessária para este
País sobreviver. Mas como não tenho conhecimentos básicos, gostaria que os dois professores
voltassem novamente ao tema e nos informassem
se os recursos hídricos levantados nos permitem
fechar Angra I e parar com o processo nuclear.
É só o que tenho a dizer.
O SR. PRESIDENTE- (Maurílio Ferreira Uma)
- Com a palavra o nobre Constituinte João Menezes.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES Sr. Presidente, Srs. conferencistas, há 30 anos
conheci um professor que era uma grande autoridade em matemática Esse professor queria fazer
um congresso de matemática e eu, como Deputado, pedi a ele que fosse feito no Pará. Foi realizado então o primeiro congresso de estudos científicos em Belém do Pará e eu apresentei um
projeto de lei arranjando verbas, o que ninguém
tinha. Esse professor, chamado Jorge Barbosa,
estava, naquela oportunidade, pensando em usar
a energia atômica para gerar eletricidade. Esse
foi o sentido príncípal daquela conferência feita
em Belém do Pará. De lá para cá as coisas mudaram muito, e hoje ouvi aqui três coisas que me
chamaram muito a atenção.

Em primeiro lugar, a exposição de nosso Presidente quando falou nas contas do Delta 1, Delta
2, Delta 3 e Delta 4. É um negócio da maior
gravidade e parece que vai ser esclarecido com
o depoimento que será prestado aqui nesta Comissão.
De tudo o que ouvi aqui dos dois cientistas,
achei fundamental essa parte que se refere a garantias, que não estão dadas pela Constituição,
para fornecimento de dados em assuntos como
esse. Então, já que o prazo para a proposição
de emendas termina agora no dia 6, a minha
proposição inicial é a de que esta Comissão tomasse a iniciativa, uma iniciativaprática, de fazer
uma emenda à Constituição atual estabelecendo
essas normas de transparência, para que o Congresso e a coletividade possam ter conhecimento
dessas coisas fundamentais que se fazem no País.
Este é um assunto urgente, que o prazo termina
no dia 6. Ou fazemos até o dia 6 ou não teremos
mais oportunidade de fazê-lo.Essa Comissão, sob
a presidência de V.Ex', poderia tomar providência
para que se apresentasse com urgência essa nossa proposição, no caso de ela ser aceita.
Outra coisa que me chamou a atenção é o
fato de o Dr. Condotti estar preocupado com o
que se faz com o dinheiro da verba secreta. Eu
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já não estou muito preocupado com isso. Minha
preocupação é saber de onde vem esse dinheiro.
Será que vem da contravenção, será que vem
do estrangeiro? Enfim, temos que saber de onde
vem. Como é gasto já não me preocupa. Bem
ou gastar mal, gasta-se. Mas saber de onde vem
essa verba, no meu entender, é o mais importante.
Temos também uma questão muito difícil, que
é saber o que é uso pacífico e não pacífico da
energia nuclear. Para mim é muito difícil fazer
essa separação. Hoje o assunto atômico é disputado com unhas e dentes por americanos e russos. Todos eles querem disputar a primazia do
avanço na expansão da energia nuclear para esse
fim ou para aquele fim.Tive oportunidade de presenciar em Genebra a uma conferência em que
o representante da Rússia era o Krushew - aquela célebre conferência onde ele bateu com o sapato na mesa. A discussão foi por causa da energia
atômica, porque naquela oportunidade os americanos iam lançar uma bomba em algum lugar,
que não me recordo agora qual, e como os russos
estavam na frente, eles não queriam que se fizesse
mais estudos sobre isso. Então, como os senhores vêem, é um assunto complicado e dificil, e
para nós, brasileiros, concorrer não é fácil.
Então me pergunto: será que num país - já
disse isto nessa Comissão, mas vou repetir, porque sou um homem lá do Amazonas - onde
morre todos os dias gente de tuberculose, de verminose e até de lepra, onde as crianças e ajuventude estão,cada vezmais desamparadas, não seria
mais bem empregado todo esse dinheiro em coisas mais fundamentais, como a saúde, do que
em algo em que não podemos concorrer? Nós
não podemos concorrer com a Rússia, nem com
os Estados Unidos. Nós estaremos sempre por
baixo nesse assunto, ainda durante muito tempo
Então, parece-nos muito mais prático e mais útil
que empregássemos todo esse dinheiro na solução dos problemas sociais que aí estão, afogando-nos a todo momento.
Eu teria algumas perguntas a deixar aqui, pois
terei que sair para outra reunião, pois aqui, no
Congresso Constituinte, temos sessão de meia
em meia hora - é terrível. As perguntas são as
seguintes:
Existem verbas secretas para as pesquisas nucleares, de onde provêm e quem as autoriza? Talvez isso seja respondido pelo Sr. Rex Nazaré. Para
o Brasil é vantagem ou não a continuação dos
programas atômicos? Estão os cientistas brasileiros, inclusive os dois conferencistas aqui presentes, de acordo ou não com a paralisação dos
programas nucleares? É possível estabelecer um
grau de diferenciação do que seja energia nuclear
par fins pacíficos e para fins não-pacíficos?
Já percebi que há sempre uma porta de saída
para outro caminho. São essas as pequenas observações que eu tenho a fazer.
Acho que de prático, realmente, em tudo isso
o que nós Constituintes podemos fazer é elaborar
imediatamente, examinando por dois ou três dias
o assunto, emenda que assegure aos Constituintes e ao povo, o direito de verificar e examinar
essas verbas, porque senão vai continuar tudo
como está. Não adianta apenas reclamarmos e
falar, porque vai continuar tudo como está. E devemos estabelecer nessa emenda também um
termo de garantia para a possibilidade de sua
efetivação. Se emendarmos a Constituição e não

tivermos uma fl
adiantar muito

'mia de sua efetivação, não vai

Era sobi ~ isso a nossa rapida intervenção neste
momento.
Agradeço os esclarecimentos que ouvi dos dois
cientistas. Por serem esclarecimentos técnicos,
não nos permitiram a uma informação definitiva
do que ocorre. Eles fizeramuma exposição formal
sobre o assunto. Não entraram, por assim dizer,
no âmbito da questão. Acho que essa Comissão
quer saber como isso funciona, por que funciona,
em que condições funciona, quais as vantagens
e quais as desvantagens. Isso não foi feito aqui
até agora, pode ser que seja feito daqui a pouco.
Se eu tiver que sair daqui a alguns minutos
peço desculpas aos senhores, porque temos que
atender a esta subcomissão e às demais.
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Com a palavra o Constituinte Amaury Müller.
Lembraria a necessidade de falar bem próximo
ao microfone, porque as pessoas que nos estão
ouvindo e acompanhando nossos trabalhos têm
ínteresse'em acompanhar as intervenções de cada Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE AMAURY MULLER Sr. Presidente, Srs. Constituintes, Sr. Relator, ilustres Profs. Ramayana Gazzinelli e Énio Condotti,
tenho para mim que na raiz dos compromissos
formalmente assumidos pelo Govemo da Nova
República com a sociedade brasileira - muitos
deles, infelizmente, ainda não honrados - está,
sem dúvida, a transparência da ação oficial.Ocorre que episodicamente vazam informações, através dos meios de comunicação social, de que
mecanismos govemamentais operam de forma
sistemática e secreta recursos incalculáveis e indímensionáveis, sem o conhecimento da sociedade
brasileira. É o caso, por exemplo, do programa
nuclear paralelo, secreto e nitidamente mílítarízado, o que levaà conclusão de que o novo Governo, que criou tantas e tamanhas expectativas em
uma sociedade cansada e humilhada por mais
de vinte anos de autoritarismo, continua tutelado
pela área militar.Do contrário, não existiria,dentre
outras coisas, uma aberração tão grande quanto
este programa nuclear paralelo.
A indagação que faço aos ilustres conferencistas mais ou menos repete a preocupação dos
outros companheiros dessa Subcomissão. O que
é prioritário?A elaboração de programas orientados para a satisfação das necessidades mais cruciais de um povo, que exibe um perfilde qualidade
física de vida deplorável; que produz no máximo
20 a 25% dos alimentos para satisfazer precariamente as necessida de seu povo; que tem a terra
como propriedade privada de alguns, enquanto
a reforma agrária patina nas suas contradições;
que deve mais de 115 bilhões de dólares à agiotagem internacional, enfim, um País que, tendo todas as condições de alçar-se à condição de uma
potência de primeira grandeza, permanece num
subdesenvolvimento econômico, social e cultural
lamentável? Há prioridade em um programa nuclear, ainda que para fins pacíficos, ainda que
orientado para a saúde pública, através de pesquisas que possam desenvolver a Medicina e a agricultura, ou seria necessário canalizar esses recur-
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sos que, repito, não ficam apenas nos 4 bilhões
e 300 milhões sem os custos financeiros, mas
têm uma dimensão incalculável para outros setores? Esse programa, mesmo para fins explicitamente pacíficos, na ótica dos ilustres conferencistas, é uma prioridade nacional?
Eu confesso, a exemplo do companheiro da
Paraíba, que também sou um leigo no assunto.
Não entendo absolutamente nada de energia nuclear, mas sou político e tenho que ter sensibilidade e visão políticas. Por isso, queria indagar
também qual o custo de um kilowattgerado por
'uma usina de energia nuclear comparado com
o custo de um kilowatt gerado por uma hidrelétrica. Indagaria também se a Comissão Nacional
de Energia Nuclear é ou não é o verdadeiro biombo que oculta este programa nuclear paralelo e
secreto. Por último, se esse sigilo - que é mais
do que um simples sigilo, e desemboca numa
contabilidade paralela, por onde vaza o dinheiro
público - não estaria lesando inclusive a legislação em vigor, na medida em que as licitações
não existem. Esta malha empresarial que opera
paralelamente ao programa, que engorda os seus
lucros com dinheiro que sai do contribuintee estou convencido de que não tem dinheiro do
jogo do bicho nem dinheiro externo, é dinheiro
do contribuinte, do sacrificado contribuinte brasíleiro -, se essas empresas que desenvolvem tecnologia para o programa nuclear secreto, que não
participam de licitações, não estariam também
servindo de lobby para a manutenção desse programa secreto. E se os senhores têm alguma
informação de alguma empresa que participe
dessa malha secreta, porque, afinal de contas,
se existe esse compromisso de tomar crislaÜla
e transparente a ação governamental e não está
sendo honrado, cabe a nós, que exercemos um
mandato popular, exigir do Governo que honre
esse compromisso.
Seria, em síntese, esta a minha preocupação.
E ofereço minhas indagações à reflexão dos cientistas, que honram esta Subcomissão com a sua
presença.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Antes de dar a palavra ao Constituinte Uldurico
Pinto, a Presidência pede aos presentes que, diante do adiantado da hora, as intervenções sejam
breves, porque ainda precisamos escutar os dois
técnicos orçamentários, para sabermos onde, no
Orçamento, circula o dinheiro público que é usado clandestina, ilegal e irregularmente pelos órgãos de informação ou por programas como o
Programa Nuclear brasileiro.
O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel)- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Urna)
- Tem a palavra V. Ex"
O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Como
foi feita uma sugestão, já acolhida pela Subcomissão, de trazer aqui os responsáveis pela aplicação dessas verbas, tenho a impressão de que
já que os dois representantes são elementos que
integram a Casa, seria conveniente que estivessem presentes na ocasião em que viesse aqui
a pessoa que aplica as verbas. Temos dois ilustres
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,------------------------------------------------------professores que vieram de fora e que, certamente,
não esgotarão o assunto aqui, mesmo se apressermos os depoimentos. E a sugestão que eu
faço.

O SR. PRESIDENTE (Maurilio Ferreira Uma)
- A Presidência acolhe a sugestão do Relator,
que parece que recebeu a adesão unânime dos
Srs, Constituintes. Por ocasião do depoimento

que haverá de prestar nesta Comissão - porque
para isso será convocado o Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear - interrogaremos os dois técnicos da Casa sobre os mecanismos que poáeremos propor à nova Constituição para impedir que haja, no Brasil, um orçamento subterrâneo e clandestino.
Com a palavra o Constituinte Uldurico Pinto.

O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO Sr. Presidente, Sr. Relator, Prof. GazzineIli, Prof.
Condottí, companheiros Constituintes, prezados
partícípantes da audiência pública desta Subcomissão, quero complementar as perguntas que
já foram feitas aqui. De onde vem a verba? Para
onde vai a verba? Eu quero saber se tem outras.
Tem a Alfa 1, a Gama 1, a Beta I? Quais as
outras contas secretas? Quero lançar também
uma interrogação que acho que passou pela cabeça de todos nós aqui presentes e que foi aqui
colocada: como fiscalizar, para que seja aplicado
honestamente esse dinheiro? Se nas contas públicas que estão aí há corrupção, quanto às secretas;
o que existe? Como faremos para saber se elas
estão pelo menos sendo aplicadas naquilo a que
se propõem? Se há conta secreta dentro da conta
secreta, pode ter também conta secreta dentro
da conta secreta da conta secreta.
Então, queriamos também sugerir, que aos
Profs. Condotti e Gazzinelli que no dia em que
viesse aqui o Presidente da Comissão Nacional
de Energia Nuclear, eles também participassem,
podendo até mesmo formular alguma pergunta.
Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer que podíamos analisar a matéria, porque podem ter muitas contas secretas neste País. Lembro-me de que
na época da tortura tinha aluguéis de casas clandestinas. Por tudo isto é que a sociedade civil
brasileira e nós, políticos, temos uma preocupação muito grande em saber qual a finalidade dessas contas secretas, como estão sendo conduzidal> e quais as implicações que terão em relação
ao povo brasileiro.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO -

Deselo fazer uma observação a respeito da questão da fiscalização: acho que não é tanto da alçada
dos ilustres cientistas e professores opinar, mas,
sim, deve a Constituinte estabelecer a forma de
fiscalizar as contas públicas, sejam elas secretas
ou não. Existe o órgão fiscalizador da União, um
órgão auxiliar do Poder Legislativo, o Tribunal de
Conitas da União, a quem estas contas devem
ser prestadas. E o Tribunal de Contas tem que
submeter à aprovação do Congresso Nacional
a prestação dessas contas. Não basta apresentar
ao Tribúnal, não basta o Tribunal de Contas aprovar, é preciso que o Congresso também as aprove.
Agora, colocar nesta Constituição a forma de fiscalizar e a obrigação de prestar contas é tarefa
nossa.
O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO Eu me referi a essas contas secretas que existem
e que precisam acabar. A Constituição não vai

permitir que elas continuem existindo. Quero saber em que tribunais vão aparecer estas contas,
porque não vão aparecer no Tribunal de Contas
da União, não vão aparecer em lugar algum. Então, que tribunais vão fiscalizar estas contas, estas
que já existem e que, possivelmente a Constituição vai, de forma rigorosa, impedir que permaneçam.

O SR. PRESIDENTE (Maurilio Ferreira Uma)
- O último constituinte Inscrito é Jayme Paliarin.
O SR. CONSTITCIINTE JAYME PALlARINSr. Presidente, Srs. Professores e Srs, Constituintes presentes. Ainda antes da Revolução de 1964
eu era Vereador, e como tal me diziam que era
um fiscal do município, dos atos do Sr. Prefeito.
Depois da Revolução, o poder Legislativo tomouse um poder castrado. E isto que estamos vendo
hoje: somos Deputados Federais, Constituintes,
mas estes problemas todos que estão surgindo
de contas-fantasma, contas secretas, orçamentos
secretos perdurarão enquanto nós, Constituintes,
não elaborarmos a Constituição e não dissermos
por que estamos aqui e por que existe o Poder
Legislativo. As minhas palavras são poucas e eu
queria dirigir-me ao Prof. Ramayana. Pergunto:
As explorações das jazidas de urânio no Brasil
estão afetas à Nuclebrás? Quem fiscaliza o enriquecimento de urânio?
O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)
- Esta Presidência vai ler uma intervenção que
foi entregue, por escrito, pelo DI'. José Moura Fílho, Vice-Coordenador Geral do INESC.
Sr. Expositor, V.S' acha que um País com 100
milhões de megawatts a serem utilizados através
de energia elétrica; que um País com cerca da
metade de sua população analfaberta e semi-analfabeta; que um País com cerca de dois terços
da população vivendo com um salário abaixo do
que o DIEESE considera um salário digno; que
um País com cerca de um terço de sua população
constituída de menores carentes e abandonados
pode se dar ao luxo e à irresponsabilidade social
de gastar milhões e milhões de d61ares para sustentar um programa nuclear ou gastar outros milhões em fabricação de armas para exportação?
E, por outro lado, importar para quem pode comprar o arroz, o milho e a cebola?
A outra pergunta é do Dr. Ubirajara Brito,Assessor da Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria e Comércio.
A pesquisa básica é mais uma opção cultural;
a pesquisa aplicada é mais uma opção política,
envolvendo sempre uma componente estratégica, seja de natureza civil,seja de natureza militar,
e como tal também se insere no conceito de segurança nacional. Não deveria, então, a pesquisa
aplicada de caráter estratégico submeter-se ao
crivo do Congresso Nacional? Quem estaria credenciado para julgar se uma instalação nuclear
é ou não uma ameaça à sociedade ou à comunidade próxima? Uma Comissão do Executivo ou
o Congresso Nacional?
O SR. UBIRAlARA BRITO - Sr. Presidente,
gostaria de adicionar mais uma pergunta. Depois
de Chernoby\ - eu já vinha defendendo isto há
muito tempo - ficou provado que um país que
Instala em seu território usinas nucleares para produção de energia é um país vulnerável. Isto é,
uma usina nuclear é um bomba para o inimigo.

Se o Brasil instalar em seu território usinas nucleares, ele vai ter que criar um sistema de segurança
tal para essas usinas que o Estado terá que se
transformar num Estado policialesco. Um país
como a França, que tem algumas dezenas de
usinas nucleares instaladas em seu território, é
u1travulnerável hoje, porque se pode fazer uma
guerra nuclear contra a França usando armas
convencionais.
A pergunta para o Prof. Gazzinellie o Prof. Condotti: Até que ponto a instalação de usinas nucleares para fins pacíficos não cria uma insegurança
nacional?
O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)
- Antes de passar a palavra aos Prof'" Ramayana
Gazzelli e Ênio Condotti passo a palavra ao Sr.
Relator, que tem alguns esclarecimentos adicionais a fazer.
O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Não vou
mais tomar o tempo de V. Ex', mas houve uma
pergunta de um Constituinte, não me recordo
quem foi, a respeito de megawatts. Parece que ..
foi o DI'. Moura e o Constituinte Amaury Müller
que a fizeram.
Mas eu faço a seguinte pergunta aos professores aqui presentes: O megawatt produzido no
Nordeste do País, região em que as reservas hídricas ainda estão praticamente intocadas, mesmo
através de processos modernos e condução de
eletricidade de longa distância, de alta voltagem,
ainda que trazida, digamos, do Alto Tocantins para
os centros mais industrializados, seria mais caro
ou mais barato do que o megawatt produzido
por Angra dos Reis?
E a segunda pergunta refere-se ao fato de que
- parece-me - o Prof. Condotti sabe algumas
coisas mais a respeito dessas verbas, e eu gostaria
que ele falasse também sobre este assunto, porque ele insinuou que há verbas de diversas naturezas e tenho certeza de que o jogo do bicho
não está nisso. Então, podena dar algum esclarecimento mais a esta Comissão. Não é mera curiosidade, pois estamos tentando fazer formulações
legais que atendam às prioridades do povo brasileiro. São estas duas complementações que queria fazer.

O SR. CONSmUINTEJOÃO AGRIPINO -Pela ordem, Sr. Presidente. Solicito a V. Ex' que
forneça aos demais membros da Comissão o material recolhido a respeito dessas atividades supostamente irregulares da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Pois não. Então, solicito ao Sr. Secretário que
a xerox do material da imprensa, proveniente da
Folha de S. Paulo e da revista Veja, seja distribuído a todos os Srs. Constituintes, para que possam, inclusive, constatar o papel relevante que
a imprensa exerceu na denúncia do uso indevido
do dinheiro público para a fabricação de armamentos atômicos no Brasil. Com a palavra o Prof
Ramayana.
O SR. RAMAYANA GAZZINELU - Acho que
as perguntas realmente motivariam uma outra
conferência, duas vezes maior do que esta. Vou
tentar agrupá-Ias e explicar o meu ponto de vista
sobre as linhas mestras. Em seguida, provavelmente, o Prof. tnio vai falar, e V. EX" verão que
na comunidade científica há diferença de opl-
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niões. V. Ex" verão que as minhas respostas tornam essa situação mais complicada. Na própria
comunidade há duas opiniões diferentes Voutentar ser o mais claro possível para mostrar qual
é a minha posição, que é também de parte da
opinião pública. Por isso mesmo no início desta
exposição falei que não representava a Sociedade
Brasileira de Física, porque uma parte considerável dos membros dessa Sociedade tem opinião
diferente da que eu tenho.
Inicialmente, vamos tentar colocar o que é o
Programa Nuclear Brasileiro. Não existe nenhum
documento atual que diga: este é o Programa
Nuclear Brasileiro. Então, ninguém pode definir
o que é o Programa Nuclear Brasileiro. Existem
documentos antigos, existem planos, projetos,
mas não existe um Programa Nuclear Brasileiro.
Então, o que estamos chamando de Programa
Nuclear Brasileiro é a soma de dois programas
independentes. Um deles está ligado ao acordo
de cooperação com a Alemanha, administrado
pela Nuclebrás e por suas subsidiárias. Então,
este é um programa pacífico. E eu vou aqui, agora,
esclarecer qual é a diferença entre um programa
pacífico e um programa não pacífico. E depois
tem-se o programa da Comissão Nacional de
Energia Nuclear, programa, vamos dizer,definido,
em tese, como de autonomia de tecnologia nacional. Quer dizer, é um programa para criar tecnologia nacional independente. Este é o programa
da CNEN. Agora, infelizmente, descobriu-se recentemente que o programa da CNEN - ainda
não sabíamos disso, mas nos últimos tempos começaram a sair notícias, não haviam suspeitas
- tem uma forte componente militar. Provavelmente ele é todo militar. Então, este é um ponto
que o Congresso Nacional tem que descobrir
num certo tempo: o programa da CNEN é de
fato um programa de autonomia de tecnologia
nacional ou é meramente um programa militar?
Esta é a primeira distinção.
Vou mostrar agora qual é a diferença entre um
programa pacífico e um programa militar.É claro
que a energia nuclear tem certos componentes
que são claramente pacíficos: a energia nuclear
usada para tratamento de câncer, para fins médicos, ou na agricultura. Mas a energia nuclear tem
ainda a produção da energia elétrica - isso ainda
englobaríamos como um programa pacífico.
Agora, de outro lado, a utilização do programa
de energia nuclear, seja para submarinos, seja
para dar energia a satélites ou para a produção
de armas, de bombas atômicas nucleares, é um
programa militar.
Agora, por que se pode distinguir? Do ponto
de vista das instalações, não se pode distinguir.
Posso fazer uma instalação inteira dizendo que
é pacífica e ela, no fim, ser militar; posso usar
o mesmo enriquecimento de urânio para fazer
uma bomba atômica ou para fazer um combustível que vai entrar na usina nuclear; posso fazer
um reator que externamente é para produzir radioisótopos para a Medicina, mas no fim o que
eu quero usar é o elemento combustível dele para
retirar o plutônio e fazer uma bomba atômica.
Então, do ponto de vista do uso da instalação,
em si, não se pode separar. Mas se pode separar
do ponto de vista de controle internacional. Por
exemplo: o programa nuclear ligado à Nuclebrás
está sob salvaguardas, ele tem a fiscalização inter-

nacional. O Brasil assina tratados, e, a menos
que rompa com os seus acordos internacionais
e se tome um País bloqueado de todos os lados,
ele não pode usar com outros fins que não o
do acordo. Nenhum brasileiro, nenhum exército,
ninguém vai chegar na Usina Angra I, retirar o
elemento combustível, fazer o tratamento, e tirar
o plutônio para fazer uma bomba atômica. Cada
grama é controlado pelos Estados Unidos, que
forneceu à usina, e supervisionado pela Agência
Internacional. Então, é muito fácil, no momento
atual, saber que um programa é pacífico: ele tem
superfiscalização periódica e cada grama é medida.
Agora, se eu faço uma instalação num reator,
se construo um reator brasileiro para uso da Medicina, para uso e para fabricação de radioisótopos,
mas construo tudo com tecnologia nacional, independente de salvaguardas, então nesse reator
posso chegar, pegar o combustível, retirar o plutônio e usar para fazer uma bomba atômica.
Então, todo o programa de autonomia nacional
evidentemente pode ser usado para fins militares.
Então, este é o aspecto trágico do problema.
Ou estamos dependentes de acordos internacionais, e temos que nos integrar aos controles internacionais ou aspirarmos a ter autonomia nacional
e ao mesmo tempo estamos abrindo caminho
para fazer armas atômicas. Autonomia nacional
gera capacidade de fazer armas atômicas. E há
centenas de exemplos disso. AÍndia,por exemplo,
tem um programa nacional. O país avançou, em
termos de energia nuclear, e fez um programa
inteiramente nacional. Ela começou a comprar
reator do Canadá, mas num certo momento fez
o seu programa nacional. E o que ela fez? Produziu uma bomba atômica. E aí gerou exatamente
o que já se falou aqui: competição entre ela e
o Paquistão. E o Paquistão provavelmente terá
a sua bomba atômica em pouco tempo, porque
também está fazendo um proqrama nacional.
Um outro exemplo nesta direção: a Argentina
sempre comprava os seus reatores da linha canadense - o reator a urânio natural, que é mais
econômico, mais adequado para uma tecnologia
mais pobre. Pois bem, no momento em que a
Índia fez a sua bomba atômica, o Cadaná, extremamente ciente de que deveria preservar a nãoproliferação nuclear no mundo - o Canadá é
um exemplo para o mundo nesta questão - imediatamente fechou questão com a Argentina' só
venderia novos reatores sob o compromisso claro
da Argentina de não produzir bomba atômica.
A Argentina, então, desistiu de comprar reatores
do Canadá e passou para outra linha, porque quer
manter indepedência para fazer as suas armas
nucleares. Então, está muito claro, não do ponto
de vista da instalação, mas está muito claro do
ponto de vista de relacionamentos internacionais,
de independência ou não se um programa pode
ser pacífico ou militar.
Então, resumindo: o programa da Nuclebrás
dificilmente pode ser transformado em um programa militar, porque ele está sob o controle de
salvaguardas, um número imenso delas, extremamente complexas. O programa da CNEN, por
outro lado, é o programa a que sempre aspiramos,
a comunidade científica e tecnológica brasileira
- em programa de autonomia tecnológica na
área da energia nuclear - mas passa a ser um
programa militar, porque dá ao Brasil o poder
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de mexer nas coisas e transformar o que é pacífico
em militar. Então, acho que está bem clara a
diferença. Então, esté é o primeiro ponto.
Passemos agora ao ponto seguinte, o da necessidade de energia. Aí é que existem divergências,
inclusive com o Constituinte Lysâneas Maciel e,
provavelmente, com o meu colega. O Brasil não
tem 100 milhões, tem 210 milhões de gigowatts
elétricos. Participei da Comissão, designada pelo
Presidente da República para estudar esse problema. Trabalhamos seriamente durante sete meses,
ouvimos as maiores autoridades brasileiras em
planejamento elétrico, tentando verificar se precisa o Brasil de energia nuclear ou não. Não momento atual, não precisa. A entrada do Brasil no
Programa Nuclear foi um erro de perspectiva do
Governo Geisel. O Governo Geisel ficou extremamente preocupado com o choque do petróleo
- e se olharmos a época, não estava sem razão,
realmente o petróleo estava subindo em escala
tão acelerada que ninguém previa que voltaria
aos preços atuais. As estimativas de energia hidrelétrica do Brasil eram de metade do que é hoje
estimado - 100 gigowatts elétricos, e não 200.
Dentro da perspectiva do Governo Geiselera certo
entrar no programa nuclear. Mas o que estava
errado? Por ser .um programa muito ambicioso,
acima da capacidade do País de investir e transferir tecnologia.1 Se o Brasil, de fato, precisasse,
como o Governo Geisel estimava nessa época
de alguns reato~es, aí então é que a nossa dívida
externa iria aumentar tremendamente, porque esses reatores têm de ser comprados no exterior.
A Nuclebrás fez um plano de transferência de
tecnologia, de modo que, a partir do quarto reator,
o Brasil entraria na sua fabricação. A tecnologia
já estaria transferida e uma grande parte dos reatores seriam fabricados no Brasil.A partir do oitavo reator a tecnologia sena toda nossa e os reatores seriam fabricados no Brasil. Se for analisado
do ponto de vis~ da dívidaexterna e das perspectivas da época, não estava totalmente errado. O
que estava errado era o seguinte: primeiro, foi
um programa extremamente ambicioso; segundo, estava baseado em estimativas erradas do
pontecial monetário brasileiro; e, terceiro, foi feito
sob o manto do segredo, o que alijou a comunidade científica e técnica brasileira do processo.
Então, não permitiu uma análise correta do mesmo.
'
O SR. UBlRAJARA BRITO - Sr. Presidente,
permita-me: O problema é o seguinte: é preciso
deixar claro que o modelo industrial brasileiro é
baseado no petróleo, portanto, concentrador, que
tem de se localizar nas costas do Brasil, e isso
foi feito em São Paulo, Rio de Janeiro e um pouco
em Minas Gerais, já com uma certa distância.
Se partirmos para a descentralização do modelo
industrial brasileiro, aí, sim, a energia hidrelétrica
será viável, mesmo sem problema de transmissão. O programa nuclear baseou-se no modelo
concentrador, quer dizer, de São Paulo e Rio de
Janeiro.
O SR. RAMAYANA GAZZINELLI - Deixe-me
esclarecer, pois essa é a grande questão do Congresso Nacional. Não estou tentando aqui fazer
proposta de um novo modelo socialista ou econômico para o Brasil, pois isto não me cabe. Estou
analisando em termos puramente técnicos, dentro de uma economia defmida. Darei um exemolo:
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a população do Rio de Janeiro - e toda a nossa
classe média deseja ter um elevador em seu prédio, uma televisão, água quente para tomar o seu
banho e, no verão, ar condicionado. Nada disso
se consegue sem energia elétrica. Não há saída
para o problema. Não podemos mudar o modelo
de aspiração de toda a população. Mas é claro
que as necessidades de energia do País são dife"entes.
Mostrarei que a questão não é tão simples como se coloca às vezes o consumo per capita
de energia elétrica no Brasil é cerca de um décimo
de que é consumido nos Estados Unidos e não
estou falando em consumo industrial. Podem dizen podemos fazer um modelo econômico onde
() consumo de energia se diminuído. Vejam, só
para fotalecer meu argumento, que 60% da ener!}iaconsumida em Minas Gerais estava lendo nos
jornais de hoje é de carvão vegetal. Se pegarmos
11 soma total de energia consumida pela população, veremos que 60% é de carvão vegetal. Ora,
se pensarmos, ao mesmo tempo, em dar à população ascensão a níveis mais altos, estamos pensando também em dar acesso à energia. Aenergia
não é privilégio das classes média e alta. Temos
aspirações conflitantes: queremos energia, mas
elo mesmo tempo não queremos que a energia
seja poluidora. Atualmente não há solução para
(I problema. Qualquer estimativa que se faça para
(I ano aproximado de 2020 e fizemos os cálculos
com as piores estimativas, com energia nuclear,
com as técnicas existentes atualmente, pois pode
ser que haja break Through e que se descubra
IJIma nova forma de energia, teremos de entrar
com cerca de três usinas termoelétricas - não
falarei em nuclear - do porte de Angra li, com
1.300 megawatts. Até o ano 2020 toda a capacidade hidrelétrica do Brasil irá desaparecendo, por
i1;SO a energia termoelétrica deve entrar. Mas o
que é energia termoelétrica? Petróleo não é, mas
pode ser carvão e gás. Se o Brasil, de fato, tiver
os depósitos de gás que dizem talvez tenhamos,
isso pode alterar em cinco anos a minha estimativa.
O SR. UBIRAJARA BRITO- E a biomassa?
O SR. RAMAYANA GAZZINELU -A biomassa
não é releyante para a produção de grandes massas, sêo os especialistas da Eletrobrás que dizem,
não eu. Analisaram e conc\uiram que a biomassa
resolverá problemas locais, não problemas de
produção. quando se quer transmitir grandes
massas de energia para processos industriais e
para megalópoles. Temos, realmente, que produzir. Existem usinas da ordem de mil megawatts.
Vejamos o problema do Nordeste - e é um
excelente exemplo para isto. Ele tem apenas 7%
da energia hidrelétrica do Brasil. Então, tem que
tirar energia de algum lugar. Todos no Brasil então
achando que o problema hidrelétrico é fácil de
resolver, dizendo: trazemos energia do Norte. O
Norte do Brasil tem 50% do potencial; o Sudoeste
e o Sul 46%, e para o Nordeste sobram 7%. Não
podemos pensar eternamente que é só trazer
energia do Norte, que vai continuar a fornecer
energia para desenvolver o Centro-Sul, sem poluição. O Centro-Sul muito bem: tire suas termolétricas daqui, que trago a energia do Nordeste.
É muito fácil para os paulistas e cariocas pensarem assim: trazemos energia do Nordeste para
cá por grandes linhas de transmissão, o que é
exeqüível hoje.

O SR. UBlRAJARA BRITO dutores.

Com supercon-

O SR. RANAYANA GAZZlNELU - Supercondutores ainda não, talvez no futuro. Mas trazemos
toda a energia do Nordeste 50%, para o Sul. Continuaremos desenvolvendo um modelo concentrador e de desequilibrio regional, em que o Sul
terá energia não poluente trazida do Norte e o
Norte queima sua biomassa. Este é o modelo
que vejo estar sendo proposto por todos.
Analisemos este assunto: amanhã podemos
pensar em trazer energia do Norte para o Sul,
mas não podemos pensar que toda ela será trazida. A situação do Brasil atual é a seguinte: 50%
de toda a energia hidrelétrica do Sul e do CentroOeste já está usada, e do Norte praticamente nada. Então, temos cerca de 100 quilowatts de energia disponíveis no Norte. Vamos trazer toda ela
para o Sul? É claro que não.
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O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Professor, permita-me só uma pergunta, que será esclarecedora. O senhor acha que o fechamento de
várias usinas atômicas nos países mais modernos...
O SR. RAMAVANA GAZZlNELU - Não há fechamento, Sr. Constituinte. Esta é uma informação que está circulando, mas é um erro. Nos
países mais modernos há o fechamento de algumas usinas defeituosas. Todos os países estão
encomendando novas usinas. Se V. EX" verificar
a literatura de comércio internacional de usinas
verá que eles estão encomendando novas usinas.
A França, no momento atual...
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Permita-me, Professor. Acabei de ler uma reportagem sobre as usinas na França, inclusive
da rejeição ao superfêníx, regenerador do combustível, e há diante da ociosidade existente numa
larga faixa das usinas nucleares francesas, um
projeto de desmobilização de algumas usinas.

Não há solução, no momento atual. Se pensarmos em termos de planejamento, que acho que
é o que os Deputados têm de pensar - não
O SR. RAMAYANA GAZZINELU - Sr. Constiem cerca de 5 anos, mas de vinte, a energia nutuinte, vou esclarecer: o que se procura desmoclear, de alguma forma, entrará no Brasil,a menos
bilizarsão usinas antiquadas, que podem oferecer
que haja uma nova descoberta científica, que não
problema de segurança. O programa francês não
há no momento. Fala-se em plasma, mas ele
sofreu a menor interrupção. Não sou técnico e
é mais poluente do que a energia nuclear, porque
nos processos atuais estudados do plasma, pratí- . nem especialista no assunto. Sou uma pessoa
que como físico, estudei o programa, simplescamente envolto com outro reator nuclear, ou
mente porque o Presidente da República me coloseja, é um processo misto, e acaba sendo tão
cou numa comissão. V. Ex'" podem convocar espoluente como o nuclear. Não há solução. Usa-se
pecialistas da área, que podem dar nomes e núo carvão do Rio Grande do Sul. No entanto, eles
meros relativos a isso. A França atualmente tem
não querem fazer mais usina de carvão, porque
75% da sua energia de origem nuclear, e pretende
está poluindo tudo. Criam chuvas ácidas, que descrescer. O que está havendo é o fechamento gratróem florestas, lagos e rios.
dativo de usinas do tipo de Chernobyl. E aí vou
Qual é a solução, então? É uma questão de
fazer um parênteses - Chernobyl não é exemplo
ver, com realidade, o que há pela frente. O que
nenhum para o mundo. E justamente o exemplo
há pela frente, no momento, é o seguinte: até
de um País autoritário, em que não há um sistema
em torno do ano 2020 podemos deixar os barratransparente de energia nuclear. É uma usina ulgeiros, a Mendes Júnior, fazer barragem. No ano
trapassada, sem nenhuma garantia de segurança
2020 falamos para eles o seguinte: parem de fazer num regime autoritário. Não é exemplo para ninbarragens porque vocês todos agora vão fazer
guém. Não há comparação entre a Usina de Cherusinas termoelétâcas. Eles não terão capacidade.
nobyl e qualquer uma das usinas que estão sendo
Então o que é recomendável? É a transição lenta
mstaladas, no Brasil. As usinas que estão sendo '
da usina hidroelétrica para a termoelétrica. Isto instaladas no Brasil...
é o racional. Estou analisando não em termos
O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Não há
políticos - isto cabe a V. Ex"' - mas sim em
comparação, Professor?
termos racionais. Uma transição lenta do hídrico
para o nuclear. E como se faz essa transição?
O SR. RAMAYANA GAZZINELLl- Não há
O Brasiljá tem oito mil pessoas trabalhando nisso.
comparação. As usinas instaladas no Brasil têm
Tem duas usmas que servirão justamente de exuma tecnologia muito mais avançada, com um
periência, para vermos como funcionam, onde
índice de segurança extremamente elevado em
estão os erros, o que tem que ser corrigido. Vamos
comparação com aquela.
:
fechar isto tudo, jogar fora, sucatear essas usinas,
Na França, que tem quase 75% da sua energia
dispensar essas oito mil pessoas que foram forde origem nuclear, não há acidentes.
madas em 10 anos? Não podemos fazer isso.
O racional é falar assim: diminuímos o ritmo do
O SR. JOÃO LUIZ HOMEM DE CARVALHO
programa. Temos duas usinas para continuar a
Apenas para uma questão de esclarecimento,
estudar como funciona. Vamos dilatar o prograporque não ficou muito claro: considerando que
ma. A proposta da Comissão é a seguinte: adia-se
em apenas 3% do território nacional somos capaa Angra 11 para 1992 - e provavelmente não
zes de produzir alimentos para nossa população,
vai sair em 1992, porque os investimentos não
e ainda exportar...
i
são suficientes - adia-se Angra III para mais ou
menos entre 1995 e 2000, e aí planeja-se uma
O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
outra usina. Então, vamos gradualmente intro- São 150 milhões de toneladas de grãos.
duzir essas usinas. Introduzimos aperfeiçoamenO SR. JOÃO LUIZ HOMEM DE CAR\Il>\LHO
tos que existem no mundo todo para termos, em
- Sobraria 97% de nosso território, todo mundo
torno de 2020, um programa nuclear que comece
a alçar Vôo. Se houver, nesta época, uma nova
sabe, para um processo de fotossíntese intenso,
quer dizer, biomassa. Não entendi muito bem por
tecnologia, então o programa não será usado.
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que não utilizar esta biomassa para produção de
energia. É um esclarecimento que espero.
O SR. RAMAYANA GAZZINELU - Estou sendo
longo, mas acho que é uma questão muito apaíxonante.
Quanto à biomassa, realmente não posso dar
informações rigorosas. Sei que há estudos. Durante o período em que partícipe] dessa comissão,
ouvimos os especialistas da ELETROBRÁS,e eles
nos informaram que, realmente, pelos estudos
atuais, a biomassa não pode ser solução para
processo maciço de fornecimento de energia. Por
exemplo: '! biomassa está entrando atualmente
no álcool. E uma forma de energia. Mas há críticas
constantes a esse excesso de ocupação de área
para produção de álcool. Há o problema de florestas e remanejamento de florestas. Tudo isso é
extremamente complexo, e não sei dar, no momento, soluções. Talvez V. Ex'" devessem perquntar a um especialista.
O SR. (lBIRAlARA BRmO - Só para um es·
clarecimento. O Estado de Minas Gerais, o que
mais usa a biomassa como fonte energética, tem
hoje 32% de sua área coberta por florestas, exatamente porque a usa e maneja. O Estado do Paraná, que não a usa e a destruiu, tem 5% de sua
área coberta de floresta. Isto prova que o uso
da biomassa como fonte energética é uma fonte
de reflorestamento, e não de devastação.
O SR. RAMAYANA GAZZINELU - Claro, mas
ela é de reflorestamento por forma unitária, com
eucalipto etc. Quero deixar claro que não há uma
forma de energia que substitua todas as outras.
Qualquer sistema racional de uso de energia implica complementação de várias formas. Não estou dizendo: não se usará a biomassa no Brasil.
Não, não estou dizendo isto. Digo o seguinte: a
biomassa é algo a se pensar, mas parece que
não é a solução para grandes quantidades de
energia. Isto tudo ligado a um modelo econômico,
como V. Ex' disse. Por exemplo: grande parte
da exportação brasileira é de energia. Quando
estamos exportando alumínio e aço, estamos exportando energia.

. É claro que se tudo isso se modificar, o consumo de energia cairá drasticamente.
Resumindo: do meu ponto de vista e do ponto
de vista do relatório dessa Comissão, que infelizmente não foi tornado público pela Presidência
da República - faço até um apelo a esta Subcomissão para que peça ao Presidente da República
tomar público o relatório, que pode ser importante
para o esclarecimento da população brasileira o que se mostra é que o Brasil deverá entrar,
em tomo do ano 2010, a 2020, com uma fonte
de energia termoelétrica, de um componente
muito forte de energia termoelétrica. A energia
hidroelétrica estará desaparecida. Esta energia
termoelétrica pode ser biomassa, pode ser carvão,
pode ser petróleo, pode ser gás e pode ser nuclear.
E uma questão de pesar as várias coisas que
têm no Brasil, fazer estudos mais aprofundados
e fazer a opção. É isto que vejo no momento.
Queria fazer um comentário em relação a essa
dicotomia, essa dúvida que foi colocada. É justo
um Pais que tem milhões de analfabetos e milhões de mal alimentados investir em alta tecnologia? Não vou falar em energia nuclear, mas investir em coisas de alta tecnologia. Acho que é.

O Brasil não é simplesmente um País rural.
Se ele quer alimentar sua população, quer dar
escola a essa população, só conseguirá isso através de um processo de tecnologia moderna. Poderia dizer: por que não fechar as universidades
e transformá-Ias em escolas primárias? Se há tantos analfabetos no Brasil, vamos dar escolas prírnárias. É o mesmo tipo de argumento: se há
tantos analfabetos no Brasil, então vamos dar escola primária para todo o mundo, fechando a
universidade. Com o custo de uma universidade
dá para abrir milhares de escolas primárias, porque é Se observarmos o custo de uma universidade típica, federal, veremos que dá para abrir
milhares de escolas primárias porque é extremamente cara. Se observarmos o custo de uma universidade típica, federal, veremos que dá para
abrir milhares de escolas primárias com esa verba.
Devemos fazer isso? Acho que não Há todo um
problema ligado a uma tecnologia.

É preciso conscientizar-se do seguinte: a tecnologia está sofrendo um salto no momento, a que
muitos não, estão atentos. Estamos passando de
uma tecnologia em que o material e a mão-deobra eram predominantes para uma tecnologia
em que o conhecimento é predominante. Há pouco, eu dava para o Deputado Maurílio Ferreira
Lima um exemplo: cerca de 50% do custo de
um automóvel é de matéria-prima. No custo de
um "shíp" de microeletrônica, apenas 1% é de
matéria-prima. Setenta por cento do que vai no
custo de um "shíp" de microeletrônica é conhecimento humano. Não é nem trabalho nem matéria-prima é só conhecimento humano. Ou o Brasil
desperta para que é necessário, realmente, valorizar o conhecimento, ou estamos perdidos, em
qualquer corrida. Não alimentaremos a nossa população, porque não é possível alimentar população nenhuma vendendo ferro ou café. Só é poso
sível se o Brasil der um salto na alta tecnologia.
Om outro exemplo, é o da fibra ótica. Cinqüenta
quilos de fibra ótica transmitem a mesma quantidade de informação que 1.500 quilos de cobre.
Não adianta mais pensarmos em termos de rnatêria-prima. Não adianta. A população do Brasil,
no ano 2000, será de duzentos milhões de habitantes. Ou damos um salto tecnológico e entramos na indústria de alta tecnologia, onde o conhecimento humano é predominante, ou ficaremos
para trás: não alimentaremos ninguém, não daremos escola a ninguém e não daremos saúde a
ninguém.
O SR. RELATOR(Lysâneas Maciel)- Passaremos a palavra agora ao Professor Êilio Condotti.
Só queria lembrar que, a rigor, uma das arma.
dilhas em que podemos ser colhidos é precisamente esta, de achar que a questão é podermos
ou não ter acesso à tecnologia. Essa foi uma
pergunta que me foi feita por um cientista em
Amsterdam, quando eu defendia a tecnologia
mais de acordo com o desenvolvimento cultural
do País. Então, Professor, esta questão não está
sendo colocada exatamente. Inclusive estava pedindo sugestões à comunidade científica, para
o encontro que teremos no Rio, para que apresentem propostas para que o Brasil, hoje em dia,
se defina. Somos um País que pesquisa ou que
não pesquisa? Quer dizer, a utilização de tecnologia é o grande problema.
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V. Ex", no final de sua exposição, fez uma opção
clara pelo acesso tecnológico, e estava preocupado em dizer que não é política. Mas ao final
de sua exposição deu uma demonstração clara
de uma opção que, no fundo, é uma opção política. O acesso ou não à tecnologia deixará o Terceiro Mundo estagnado ou não.
O exemplo da universidade serve para mostrar
que muitas, vezes temos que respeitar o ritmo
de desenvolvimento do País e não dar saltos qualitativos para, importar tecnologias que não estão
de acordo com o nosso desenvolvimento técnlcocientífico.
Com a palavra, o Professor Ênio Condotti
Tenho a impressão, Professor, de que as perguntas foram genéricas, para os dois.
O SR. ÊNIO CONDOTTI- Pelo adiantado da
hora e pelas dimensões que a nossa discussão
assumiu, abrangendo um leque muito vasto, sinto
que deverei fazer algumas opções: ou aceito o
desafio de avaliar, com o Romayana a conveniência de utilizarpossivelmente a energia nuclear
daqui a 30 anos... e os meus dados diferem, de
fato, um pouco dos dele quanto à confiabilidade
das usinas e mesmo quanto ao fato de haverem
encomendas significativas no mercado de usinas.
Exceto a França e a Rússia, acho que os outros
países estão em crise. Ou seja, é um problema
aberto. Nâo.há uma resposta fechada, mas certamente um novo Chemobil, um novo Fheu MiJes
IsIandês encerraria de uma vez, politicamente, a
questão nuclear. Acredito que a questão nUCN
não é uma !questão técnica, é política. Hoje, ela
se revelou símbolo de um projeto tecnoJógeo
que, mesmo deste ponto de vista, sabe-se ser
problemático. Os pais da energia nuclear, dos
reatores, reconhecem hoje que esperavam, de
1950 para cá, uma evolução díferente daquela
que ocorreu. Esperavam alcançar níveis de segurança, de confiabilidade e de eficiência dessas
usinas muito superiores aqueles que foram obtidos, além dos custos. Oma pergunta feita: os custos são de 4 mil dólares por KW, contra mil da
hidrelétrica. Então, 3 mil...
O SR. RAMAYANA GAZZINEW - Apenas um
aparte, para esclarecer, com dados bastante técnicos e bastante sintéticos. Se o Brasil, atualmente,
fizer a média das usinas hidrelétricas instaladas,
veremos que é da ordem de mil dólares, mas
das projetadas é de 1.500 dólares. É preciso ver
isso. E a média das usinas nucleares é da ordem
de 3.000, exceto na França, que é abaixo de mil.
Então, aproveito para responder ao Deputado.
Como V. Ex" disse, mesmo transportando com
linhas de transmissões caras, do Norte para o
Sul, a energia hidrelétrica ainda é mais barata
do que a nuclear.
O SR. (não identificado) - O Senhor diria que
é a metade do preço?
O SR. RAMAYANA GAZZINETTI- Não, a metade não, porque para as projetadas é da ordem
de mil e quinhentos. Em algumas, por exemplo,
como Tucuruí, é acima disso. É um dado apenas.
Para instalarmos o que é projetado no Brasil em
hidrelétricas, a área inundada seria a metade da
área do Estado de São Paulo. Se formos instalar
essas usinas, esses 200 gigowatts - que todos
estão satisfeitos por instalar - nós inundaremos
a metade da área do Estado de São Paulo. E
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eliminaremos tribos indígenas que vivem lá há
centenas de anos, talvez, milhares. Nós os deslocaremos para fazer barragens. Reparem, não sou
defensor da energia nuclear. Quero deixar claro,
porque pelo meu discurso pode parecer que eu
seja seu defensor. Não sou. Preferíriaque houvessem outras formas de energia. Só não vejo solução. Estou sendo realista - é apenas isso.

o SR. RELATOR (Lysâneas Maciel)-A propósito disso, Professor, falaram em várias formas
alternativas de energia, mas não foi mencionada
a energia solar no Nordeste.
O SR. ÊNIO CONDOm -Acho que a energia
alternativa mais importante, levantada e defendida
pelo Professor Ramayana é a inteligência, mesmo.
E simbólico, também. Mas esse salto qualitativo,
no conteúdo de inteligência, de conhecimento,
nas mercadorias - hoje, um carro tem 50% de
matéria-prima, e um ship, 1% - isso revela um
avanço inteligente, um avanço de conhecimento
extremamente grande. A mesma coisa se poderia
dizer em relação ao salto entre a energia nuclear
e o laser: a primeira está para o segundo, como
o tacape para a luz elétrica. A forma de gerar
enerqla nuclear é extremamente ineficiente e extremamente desordenada. Amaneira de se utilizar
a energia do laser é extremamente ordenada.
E com soluções apenas inteligentes; com uma
lâmpada de poucos watts pode-se canalizar energia, ,por exemplo, para se fazer um furo numa
chapa de madeira como a desta mesa. Então,
isso depende apenas da capacidade de orientar
corretamente, com inteligência, essa mesma
enerqía, e não deixá-Ia perder-se caoticamente.
Então, estamos vivendo uma época em que
o conhecimento, a pesquisa buscam novas formas inteligentes e mais econômicas sob o ponto
de vista energético, inclusive, para resolvermos
esses problemas. Acredito que dez anos atráscomentávamos também-o Clube de Roma fazia
projeções catastróficas quanto às reservas de matérias-primas. E hoje verificamos que elas foram
incorretas. Há dez anos as projeções de consumo
de energia no País, quando se assinou o Acordo
Nuclear, foram superestimadas - alguns dizem
que honestamente, outros dizem que não tão honestamente. Sabemos que os relatórios da época,
que ofereceram dados, que subsidiaram as escolhas, foram falsificados,foram alterados para mais
- hc~e se sabe que estavam fazendo isso. Essa
escolha nuclear é política e hoje ela está impregnada de reveses e de simbolismo para as massas
populares, que canalizam toda uma relação entre
Estado, ciência e sociedade. Este emaranhado
deve ser resolvido no Congresso pelos políticos,
pelos cientistas e pelo Estado, se é que desejamos
dar um salto à frente. Que seja conveniente, que
não seja conveniente, que haja aspectos positivos
da energia nuclear, claro que todos sabemos avaliar determinados riscos e benefícios. Mas devemos levar em conta que essa trágica cumplicidade de eventos, de derrotas e de desastres Three MilesIsland Chemobyl- criaram uma condição muito desfavorável à energia nuclear. E
acho que a maior derrota foi o de ela não ter
resolvido, nestes trinta e sete, tnnta e oito anos,
os seus problemas técnicos internos. Hoje se buscam alternatívas concretas.
Ma!.vamos voltar um pouco aos nossos problemas, apenas parcialmente ligados com a energia

nuclear. Perguntava o Constituinte se o programa
nuclear é uma prioridade nacional. Diria, como
resposta, que já está claro: não é uma prioridade
nacional, se bem que a pesquisa científica, o desenvolvimento de uma capacitação nacional certamente o são. Por que se observar as coisas
no mesmo sentido? Porque quando se criou o
programa nuclear, uma das razões explicitamente
lembradas era a de que o Brasil poderia dar um
salto tecnológico ao aprender a tecnologia nuclear. Ela seria o carro-chefe de uma nova era
tecnológica, e se comparava, na época, com a
industrialização dos anos 50. A indústria nuclear
estaria para os anos 70-80 como a indústria automobilística para os anos 50-60. Pois isso se revelou, na época - e o denunciamos - como falso.
Por quê? Porque tanto na época dos anos 50
como na dos anos 70 estava-se copiando tecnologia, estava-se esperando que a tecnologia pudesse ser vendida por outros e absorvida por nós.
Mas isso não ocorre, isso não é possível, isso
não se faz. Ou nós criamos o nosso programa
nuclear e começamos, passo a passo, a formar
nosso pessoal, nossos técnicos, nossos conhecimentos e nossas pequenas usinas, como estava
previsto - e a Sociedade Brasileira de Física foi
contundente nessa crítica- ou faremos a mesma
coisa que estamos fazendo com a indústria automobilística: copiando automóveis projetados fora
e pagando royalties por isso ou importando caixas pretas.
O grande salto que ocorreu nesses últimos
anos e que devemos defender nessa Assembléia
Constituinte é informática. A Lei da Reserva da
Informática foi o primeiro grande passo de independência tecnológica nacional. Isso é que se deve tentar defender, apesar das sérias ameaças
que essa lei, por pressões que todos conhecem,
está sofrendo. Por que? Não é, como dizem alguns, porque isso poderá acarretar um atraso tecnológico; é porque pela primeira vez criamos condições de demanda e oferta numa área tecnológica de formação de recursos humanos e industrial internos, nossos. Estamos criando nossos
profissionais e estamos utilizando nossos profissionais, estamos criando nossas indústrias e estamos utilizando nossas indústrias. Quantos alunos
tivemos, nas áreas de Física e Engenharia, nos
anos 75-76, que se formavam brilhantemente e
iam ser vendedores da IBM?A partir de 80, com
grande felicidade, verificamos que nossos alunos
estão sendo chamados, antes mesmos de terminarem os cursos, por pequenas e médias indústrias de ínforrnáríca, tanto que hoje estamos até
preocupados com uma fuga, uma evasão, uma
perda de matrizes na Universidade, ou seja, não
temos mais condições de formar gente em quantidade suficiente para renovar a demanda Mas
isso é muito significativodo momento que estamos vivendo. Assim, os quatro bilhões gastos no
programa nuclear foram um exemplo negativo,
ou seja, sirvem para mostrar o que não devemos
fazer. Pagamos quatro bilhões para saber o que
não devemos saber. Foi caro, mas foi preciosíssimo, porque se soubermos agora o que fazer
na área de informática, esses quatro milhões terão
sido "bem perdidos," entre aspas.
Voltamos às contas DeIta. Aproveitando a presença do Prof. Ramayana, o que ocorre de mais
grave é que uma comissão indicada pelo PreSIdente da República analisou o programa nuclear,
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passou sete meses trabalhando e, na verdade,
não teve conhecimento, não teve acesso a nenhum dos programas financiados. Ou seja, trabalharam sete meses supondo que o que estavam
vendo eram programas abertos, financiados por
recursos cuja origem era acessível, controlados,
inteligíveis.Eles nunca tiveram acesso a qualquer
programa do qual os recursos que o financiaram
não estavam claros. É óbvio. Em nenhum momento detectaram programa paralelo, financiado
por recursos incógnitos, que não seriam controlados pelo Tribunal de Contas. Isto é óbvio. Certamente eles tiveram acesso à parte daquilo que
hoje se chama programa nuclear paralelo - isso
não era mistério, vem desde 1981 e não é uma
informação sigilosa, está na imprensa desde
aquela época.
O Brasil estava trabalhando em um programa
nuclear paralelo no momento em que, em 80-81,
verificou-se que o acordo nuclear estava em sérias
dificuldades. Então, foi desenvolvido esse programa. Agora, que este programa seja em parte financiado por recursos não controláveis, este é o primeiro grande problema que teremos que resolver
através de propostas constitucionais, ou de lei
ordinária. Mas deveremos encontrar uma forma
para evitar que isso ocorra, abusivamente ou não.
Por que? Porque se ocorreu o financiamento de
partes de um acordo por verbas sigilosas é porque
há alguma razão para que sejam sigilosas. É simples. Por que deveria ocorrer isso? Por que se
deveria precisar de recursos de origem não definida ou de destinação não definida? Quais são
as grandes razões? Obviamente elas ficam nas
entrelinhas, ficam nas suposições, dão margem
a preocupações, dão margem a denúncias, dão
margem a, talvez, fazer conjeturas, No momento,
elas devem ser feitas talvez como exercício de
reflexão técnica, política de exercício de cidadania
- mas devem ser feitas, porque o que está em
jogo é algo muito sério. Se de fato essas verbas
paralelas são utilizadas para um programa nuclear
paralelo de construção de submarinos, o que já
está mais ou menos reconhecido pelas autoridades, ou que não justificaria,deveria haver recursos previstos da Marinha.
(Intervenção fora do mícrofone.)
O SR. ÊNIO CONDOTII - Sim, vou encerrar
logo.
Então, os recursos são utilizados para quê? Aí
eu lembraria que quando foi lançado o programa
nuclear, o Acordo com a Alemanha, as manchetes
dos jomais alemães diziam: "Bomba Atômica na
Amazônia". Isso ocorreu em 1975. Na mesma
época, vários itens do Acordo foram mantidos
em segredo e ainda hoje são secretos. Um ponto
que poderia ser solicitado por esta Subcomissão
seria a abertura desses itens do Acordo Nuclear
feito com a Alemanha em 1975, que nunca foram
divulgados. Este direito deveria ser garantido ao
cidadão.
O SR. RELATOR (Lizâneas Maciel) - V. S· me
permite uma ligeira intervenção?
Àquela época, eu era Presidente da Comissão
de Minas e Energia. Recebemos cópia do Acordo
Nuclear Brasil-Alemanha, para ser estudado em
sete dias, mas não recebemos os acordos paralelos, como o de Fumas e o da Nuclebrás, que
realmente revelavam o caráter daquele acordo.
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Designei como relator desse acordo um companheiro de Minas Gerais, que, por coincidência,
foi cassado comigo.
O SR. ÊNIO CONDOTTI - Ao longo desses
doze anos de vigência do Acordo Nuclear, foram
persistentes as buscas de jornalistas e pesquisadores alemães, a fim de descobrirem indícios de
que a Alemanha estaria, através do Brasil, tentando burlar restrições que lhe são impostas em relação ao armamento nuclear.
Digo isso não como uma afirmação, mas como
uma indagação que me foi apresentada muitas
vezes por jornalistas e pesquisadores com um
grau razoável de informações a respeito. Nunca
detectamos, de fato, cooperação nuclear militar
entre Brasil e Alemanha. No entanto, no momento
em que as contas Delta 3 surgiram, novamente
se colocaram determinados problemas e perguntas de jornalistas.
Ê isto que insisto em transmitir a V. Ex's como curiosidade, e não como afirmação.
Uma das preocupações, caso o Brasil ou um
grupo de pessoas ligadas a determinadas áreas
desejem levar adiante esse programa - sucessivas vezes foi afirmado através da imprensa que
isso seria possível, que o Brasil deveria dominar
o ciclo e, conseqüentemente, devia preparar-se
para isso, quer dizer, indiretamente, há confirmações, inclusive oficiais- seria onde buscar plutônio ou urânio enriquecidos. Obviamente a Alemanha não pode, também, enriquecer urânio para
a fabricação de artefatos nucleares, por imposições dos acordos do pós-Guerra. No entanto,
ela tem interesse em desenvolver - e desenvolveu - na África do Sul, plantas de enriquecimento de urânio, o que permite a suposição
de que lá se estaria desenvolvendo artefatos.
Por outro lado, entre os parceiros internacionais
que têm mantido contatos na área nuclear com
o Brasil está a Alemanha. Outro dia, um jornalista
procurou-me e perguntou-me se eu sabia do envolvimento da Promon e Verolme Estaleiros para responder a uma das perguntas - no programa paralelo. Eu não sabia. A Promon estaria
fazendo cálculos de projetos no programa paralelo - não quero dizer que estariam fazendo os
cálculos da bomba; poderiam estar calculando
submarinos convencionais. AVerolme estaria preparando-se para construir os cascos desses submarinos. O jornalista perguntou-me, ainda, se eu
sabia algo sobre a importação de um supercomputador, via Alemanha, através da Verolme. Não
se entende o porquê dessa importação, pois para
fazer as contas dos cascos dos submarinos os
computadores que aqui existem, como os da Petrobrás, são razoáveis. O supercomputador está
entre aquelas mercadorias que os Estados Unidos
não querem vender ao Brasil, com medo de que
este o utilize para cálculos avançados de massa
crítica e velocidade, parâmetros necessários para
a construção de uma bomba. Através da Verolme,
que hoje tem importante participação acionária
alemã, foi importado o computador que foi transferido para o programa nuclear paralelo. Eu podia
dar os números, mas deixo-os para outra oportunidade.
O SR. CONSTITUINTE - Pode dar os números.
O SR. ÊNIO CONDOTTI- Não os tenho. Estava brincando.

Há um circuito de atividades paralelas, que poderiam justificar a utilização dessas contas que
passam, ainda, pela trama que se gerou a partir
do Acordo Nuclear e que poderia envolver até
outros países com que o Brasil poderia vir a estabelecer relações de cooperação nuclear e que
não têm compromissos com o bloco tradicional:
União Soviética, França, Inglaterra, Estados Unidos.
Outro dia, havia uma nota no "Informe JB"
que dizia que Nogueira Batista, ex-responsável
pelo Programa Nuclear brasileiro, acompanharia
o Presidente Sarney na sua viagem à China. Completando maldosamente, dizia que aquilo nada
tinha a ver com o programa paralelo, uma vez
que a China e a Índiajá explodiram suas bombas.
Deixo isso como observações colhidas na imprensa, que poderiam oferecer alguns elementos
de reflexão para eventuais usos de recursos relevantes, como aqueles geridos por essas contas
paralelas, que exigem, obviamente, rigorosa apuração, pública ou secreta. O importante é que
alguém eleito pelo povo, que conta com a sua
confiança, tenha acesso a isso e possa dizer se
as contas estão sendo utilizadas para um projeto
nacional decente ou indecente. Essa decência ou
indecência do projeto nacional que envolve toda
a sociedade, todos os cidadãos, constitui uma
responsabilidade muito grande, que, antes de
mais nada, compete aos Srs. Constituintes. V.Ex'"
prestarão um grande serviço à Nação se conseguirem esclarecer essa questão. É um apelo que
se faz, e só V. Ex" têm condições de entrar nesse
labirinto e colocar alguma luz nesse porão.
E possivelmente - e aí tenho certeza que encontraria a solidariedade de Ramayana - descobrirão de que o que se está fazendo não é nada
grave, talvez seja uma atividade inocente, bem
intencionada e utilizada para o benefício do progresso tecnológico nacional, dentro de um enfoque com o qual alguns concorda" outros não:
o desenvolvimento da energia nuclear. Esperamos que seja isto, mas se não for, meus senhores,
será muito grave. Dentro de alguns anos, na Serra
do Cachimbo, em um buraco, não se sabe por
quê, poderia ser realizada uma explosão. Isto mudará completamente as relações políticas no continente. Nuclearizará o Atlântico Sul e, principalmente, alijará o Brasil de uma posição única que
poderá vir a ter no futuro, de lideranças na luta
pela paz e pela desnuclearização no mundo. Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Esta presidência, não apenas em nome da
Subcomissão, mas em nome da Assembléia Nacional Constituinte, agradece a presença dos cientistas Proi""Ramayana Gazzinelli e Ênio Condotti,
que tiveram a oportunidade de prestar valiosos
esclarecimentos a esta Subcomissão na sua luta
para defender os dinheiros públicos e os direitos
do contribuinte.
Atendendo sugestão do Constituinte João Agripino, esta Presidência convoca para o dia 6 de
maio, às 17h, na sede desta Subcomissão, audiência pública para que seja ouvido o Presidente
do Conselho Nacional de Energia Nuclear, Dr.
Rex Nazareth, que, segundo as publicações que
foram feitas na Folha de S. Paulo e na revista
Veja, é o funcionário que tem assinado os cheques, que tem manipulado o dinheiro ilegal das
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contas clandestinas - que se tomaram públicas
-Delta 1,2,3 e4.
A SRA. CONSTITUINTE llZA VALADARES Pela ordem, Sr. Presidente. Parece-me que a oportunidade seria melhor aproveitada se tivéssemos
a presença das pessoas que aqui estão presentes
e dos cientistas que fazem parte desse processo.
Portanto, gostaria que eles também fossem convidados para participar, porque poderiam nos auxiliar bastante, já que nós, como a grande maioria
aqui, com exceção do nosso querido Relator Lysâneas Maciel, que tem uma competência muito
grande no assunto, ainda somos um pouco ou
muito leigos no assunto.
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Pergunto aos Prof" Ramayana e Ênio Condotti
se é possível as suas presenças na audiência pública da próxima quarta-feira, por ocasião da convocação do Presidente da CNEN.
O SR. ÊNIO CONDOTTI- Dia 6 não me será
possível comparecer; tenho um compromisso.
Mas eu poderia sugerir algumas pessoas, como,
por exemplo, o Professor Pinguelli.
A SRA. CONSTITUINTE llZA VALADARESSeria muito boa essa indicação.
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Lembro apenas ao nobre Constituinte de que
há uma limitação de recursos por parte da Assembléia Nacional Constituinte. Inclusive eu e o Constituinte Lysâneas Macielpagaríamos do nosso bolso as passagens para que os professores viessem
depor aqui. Só a partir de ontem a Assembléia
Nacional Constituinte liberou verba para que pudéssemos trazer convidados.
A SRA. CONSTITUINTE ZIZA VAI.ADARES Precisa-se anunciar isso publicamente, porque todos acham que temos uma conta Delta 3 para
os Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Exatamente.
-

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
I • senhor poderá vir aqui na quarta-feira?

O SR. ROMAYANA GAZZINELLI- Eu pediria
para me escusar deste compromisso.
A SRA. CONSTITUINTE llZA VALADARESGostaria que então eles indicassem ou sugerissem alguém para vir aqui, porque é importante
para nós, até para nos assessorar na matéria.
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- A Presidência entrará em contato com a direção da SBPC, para que algum cientista que esteja
vinculado a essa luta de denúncias desse programa atômico alternativo possa confrontar as suas
idéias com as do Dr. RexNazareth. Também, nesta oportunidade, ouviremos os dois técnicos orçamentários que haverão de fornecer à subcomissão os subsídios necessários para que possamos
introduzir no novo texto constitucional um ponto
final na utilização secreta, irregular e clandestina
de dinheiros públicos.
Queria avisar aos Srs. Constituintes que hoje,
às 17h, estará prestando depoimento nesta subcomissão o Capitão Sérgio Miranda, que representa os militares não anistiados. O Capitão Sérgio Miranda se destacou no caso Para-saro Inclusive como o Presidente e o Relator têm de tomar
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um avião às 19h, para a audiência pública que
se realizará amanhã, às 9h, no Teatro Santa Isabel,
em Recife, solicitaria ao Více-Presídente, Odorico
Pinto que fizesse a fineza de às 17h. estar aqui
presente para presidir os trabalhos.
ATADA 7" REUNIÃO

t- Reunião de Audiência PúbUca
Dois Expositores
Aos vinte e três dias do mês de abril de mil
novecentos e oitenta e sete, às dez horas e trinta
minutos, na Sala D do Anexo II da Câmara dos
Deputados, em Brasília- DF,reuniu-se a Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, sob
a Presidência do Senhor Constituinte Antonio Ma·
riz, c:om a presença dos seguintes Constituintes
José Mendonça de Morais, Costa Ferreira, Délio
Braz, José Fernandes, Darcy Pozza, Joaquim
Haickel, Lúcia Braga, Ubiratan Spinelli, Narciso
Mendes, Del Bosco Amaral, José Viana,Antonio
Câmara, Lúcia Vânia,Ana Maria Rattes, Lídice da
Mata, José Carlos Coutinho, João Rezek, José
Mendonça Bezerra, Rose de Freitas, Eliel Rodngues, Aécio Neves, José Paulo Bisol e os participantes: A1mira Rodrigues Bastos, Norma Venancio Hres, Usiane Portela, Edith Pires, Neuza Pe·
reira dos Santos, Járis Cortes, RitaClaudia, Silvandira Fernandes, Solange Neves Rego, Maria do
Socorro F. Coelho de Souza, Vera Lúcia Petrincc,
Rita de Cácia Martins, Nilce Gomes de Souza,
Cacilda Camargo, Aurea Aparecida Marques, Renata Maria Braga Santos, Ludelcy Maria de Oliveira Rosa, Aparecida Ferreira, Helena Moreno Lopes, Clélia de Souza, Maria Cassilda Barreto de
Souza, Mariadas Graças Santos, MariaLívia Fortaleza e Viviane da Rosa de Mendonça. Havendo
número regimental o Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos, dispensada a leitura da ata
da reunião anterior, que foi considerada aprovada.
Comunicou aos presentes que esta primeira Audiência Pública se desdobraria em duas etapas.
A primeira, com a presença da Doutora .Jacqueline Pitanguy, Presidente do Conselho Nacional
dos Direitos da Mulher, no horário matutino e
o Doutor Orlando Coutinho, representante da
CGT-Central Geral dos Trabalhadores e Membro
da Executiva Nacional, no período vespertino. A
seguir o Senhor Presidente convidou a Doutora
Jacqueline a tomar assento à Mesa dos trabalhos,
apresentando-a aos presentes, passando-lhe a palavra. Assumiu a Presidência a Senhora Constituintes Lúcia Braga, Primeira-Vice-Presidenta.
Após a exposição da oradora, fizeram interpelações os Senhores Constituintes: José Mendonça
de Morais, Joaquim Haíckel, Ubiratan Spinelli,
Costa Ferreira, Lídice da Mata, Antônio Câmara,
José Carlos Coutinho, Lúcia Vânia e José Paulo
Bisol. Reassumiu a Presidência dos trabalhos o
Senhor Constituinte Antonio Mariz Encerrada as
interpelações o Senhor Presidente agradeceu a
presença da Doutora Jacqueline Pitanguy pela
brilhante exposição proferida e suspendeu os trabalhos às treze horas, convocando os presentes
para o prosseguimento da audiência pública ~s
dezessete horas, no plenário da Subcomissão. As
dezessete horas, na Sala D-2, da Subcomissão
dos Direitos e Garantias Individuais, em prosseguime:nto a reunião de Audiência Pública, o Se-

nhor Presidente comunicou ao plenário a presença do Doutor Orlando Coutinho, Representante da CGT - Central Geral dos Trabalhadores
e Membro de sua Executiva Nacional, convídando-o a tomar assento à Mesa dos trabalhos, passando-lhe a palavra para discorrer sobre o tema:
"Direitos e Garantias Individuais dos Trabalhadores". Após, fizeram interpelações os Senhores
Constituintes: Ubiratan Spinelli,Darcy Pozza, Eliel
Rodrigues, José Fernandes, Costa Ferreira e Lúcia
Braga. O Senhor Presidente agradeceu a presença do Doutor Orlando Coutinho, dos presentes
e convocou nova reunião de Audiência Pública
para o dia 24 de abril, às nove horas e trinta
minutos, quando estarão presentes os Senhores
Doutores José CalixtoRamos, Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na indústria- CNTIe o Professor Cândidó Mendes, Secretário-Geral da Comissão Brasileira da Justiça e
Paz da CNBBIRJ,Presidente do Conselho de Ciên·
cias Sociais da Unesco, Presidente do Conjunto
Universitário Cândido Mendes e Membro da Comissão de Estudos Constitucionais Afonso Arinos.
Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente
encerrou a reunião às treze horas e trinta minutos,
cujo teor será publicado na íntegra, no Diário da
Assembléia Nacional Constituinte. E, para constar, eu, AIlia Tobias, Secretária, lavrei a presente
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente. - Constituinte Antonio Ma·
riz, Presidente.
O SR. PRESIDENTE(Antônio Mariz) - Havendo número regimental está aberta a reunião da
Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.
O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Sr. Presidente, solicito a dispensa da leitura da ata.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Submeto aos Srs. Constituintes a dispensa da leitura
da ata, conforme solicitação do Sr. Deputado DarcyPozza.
(É aprovado o pedido de dispensa da leitura
da ata.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Passamos à Ordem do Dia, com a audiência pública
do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher,
aqui representado pela Dra. Jacqueline Pitanguy.
Nome nacionalmente conhecido, socióloga, doutoranda em Ciências Políticas, professora universitária e pesquisadora, a Dr' Jacqueline Pitanguy,
tratará do tema "Cidadania Feminina e Estado".
Convido, pois, a ilustre convidada, bem como
o Sr. Relator, Constituinte Darcy Pozza, e a VicePresidenta de nossa Subcomissão, Consbtuinte
Lúcia Braga, a participarem da mesa diretora dos
trabalhos
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Dra.
Jacqueline Pitanguy, permita-me dizer-lhe, em
primeiro lugar, da satisfação desta Subcomissão
em recebê-Ia, na condição de representante do
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher para
discutir tema de tão alta relevância como "ACidadania Feminina e o Estado".
A esta Subcormssão, que analisa a questão dos
direitos e garantias individuais, cabe desempenhar missão de grande relevo e significação. Como se sabe, um dos elementos essenciais constitutivos das Cartas Magnas é justamente o reco-
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nhecimento, a proclamação dos direitos da cidadania, dentre eles o direito da mulher, que, ao
longo da História,vem lutando por assegurar sua
cidadania plena.
A mulher avançou muito neste século xx. Al·
cançou grandes conquistas, a começar pelos direitos políticos. Dentro de uma visão conternporãnea, parece absurdo admitir que há pouco mais
de 50 anos a mulher não tinha, no Brasil, sequer
o direito de voto, o direito de participar como
cidadã na formação do poder da União e do Estado brasileiro. É uma conquista recente, o que
surpreende as velhas gerações, dado o caráter
absolutamente anômalo da exclusão da mulher
durante tão longo período da Históriada humanídade. Evidentemente, porém, não basta conquistar direitos políticos, do direito de eleger e de
ser eleito.Urge sua integração plena na sociedade,
em um plano de equivalência absoluto com os
demais cidadãos.
A Constituinte expressou, desde sua origem,
o respeito pelos direitos da mulher, inclusive na
nomenclatura adotada para a Comissão que trata
do assunto, que menciona os direitos do homem
e da mulher. Desta forma, enfatiza-se a presença
feminina não só na participação elaborativa da
Constituição, mas como cidadã, como pessoa
dentro da sociedade brasileira que, esperamos,
surja da nova Constituição - uma sociedade
igualitária, livree democrática.
Com a palavra, pois, a Professora Jacqueline
Pitanguy, para proferir sua palestra. Esta será se·
guida de debates, de que poderão participar não
só os Srs. Constituintes integrantes desta Subcomissão, mas também o público, que terá iguais
direitos de debater, de solicitar e obter a palavra
desta Presidência. Com a palavra a Dra. JacqueIme Pitanguy.
ADRA.JACQUEUNEPITANGUV -Muito obrigada, Sr. Presidente, Constituinte Antônio Mariz,
Sr" Vice-Presidente, Constituinte Lúcia Braga, Sr.
Relator, Constituinte Darcy Pozza.
Antes de discutir a questão dos direitos e garantias individuais,desejaria expressar a grande satisfação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher em ter sido convidada para vir a esta Assembléia e participar deste debate. Como somos ainda
muito jovens na constelação das siglas que povoam nossas referências institucionais, gostaria
de dizer algumas palavras sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.
Surgimos em 29 de agosto de 1985, pela Lei
na 7.353, contando, portanto, com o respaldo do
Congresso, e temos como objetivo fundamental
a luta contra todas as formas de discriminação
que ainda recaem sobre a mulher em nossa sociedade.
A criação do Conselho Nacional dos Direitos
da Mulher representa, ao mesmo tempo, o reconhecimento, por parte do Governo Federal, de
que existem discriminações e a vontade política
de contra elas lutar. Cabe a nós, no Conselho,
mantendo sempre estrerta vinculação com os movimentos que, defendendo a mulher, constituem
extraordinária força política no Brasil na década
de oitenta, alargar a visão quanto à discriminação,
desvendando as diversas formas de desvalorização do feminino que ainda permeiam nossa sociedade e apontando caminhos para uma transformação. Estamos certas de que as discriminações são derivadas de fatores históricos e não
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de elementos a históricos essencialistas, que, no
caso, seriam impossíveis de ser transformados.
As relações entre homens e mulheres e entre categorias sociais e Estado são passíveis de transformações, porque construídas historicamente.
Nesiji discussão sobre direitos e garantIas individuais gostaria, pois, de abordar essa temática
de forma bastante geral. É uma temática fascinante, que nos faz mergulhar na própria história
da teoria política, da Teoria do Estado. Por conseguinte, eu me permitirei fazer algumas considerações sobre os conceitos de liberdade, de igualdade e de soberania.
Eu iniciaria lembrando que, na Grécia, e mesmo na Roma antiga, na medida em que a idéia
da liberdade se confundia com a idéia da integração à poUs, da integração à cidade, com a idéia
da integração ao Estado, a contraposição de garantias individuais aos poderes do Estado era estranha à teoria política daquelas civilizações. Convém lembrar que, na Grécia antiga, o conceito
de liberdade era restrito. De fato, o homem era
livre na medida em que fosse ateniense, em que
não fosse escravo. O homem, não a mulher, é
que se mtegrava à poUs, é que participava, portanto, das decisões políticas. Nesse caso, o conceito
de liberdade se confunde, se imbrica, se realiza
através da participação política.
Dando-se um salto no tempo e chegando-se
ao pensamento liberal clássico, vemos que a idéia
de liberdade, é, aí, identificada com o livrearbítrio,
significando, fundamentalmente, ausência de
coerção. O Estado não-intervencionista do liberalismo econômico clássico seria o guardião de
uma ordem natural, que se traduziria, na esfera
social, pela garantia da propriedade privada. E
no âmbito da propriedade privada no âmbito, econômico e doméstico é que se realizaria esse conceito de liberdade. Esta é uma perspectiva completamente diferente, por exemplo, da que referimos anteriormente, no exemplo da Grécia, e,
mesmo, do direito romano. Na perspectiva da
teoria liberal clássica o político é esvaziado de
um conteúdo próprio - passa a ser meramente
uma derivação do econômico
Por outro lado, nos sistemas socialistas, as leis
enfatizam menos os direitos e garantias individuais, no sentido da proteção do indívíduo frente
ao Estado, e mais os chamados direitos sociais,
que representam interesses coletivos, como o direito ao trabalho, à sindicalização, à instrução etc.
O fato para o qual se pretende chamar a atenção
- e que todos conhecem perfeitamente - é o
de que o conceito de direitos e garantias individuais tem variado ao longo da História E convém
lembrar também - acho isso muito importante
- que a própria afirmação desses direitos e garantias traça contornos no próprio caráter do Estado, inserindo-se, assim, nos parâmetros mais amplos de organização social e econômica, de sistema político e de cidadania. Ou seja, não podemos
pensar em fixar determinados parâmetros legais
para os direitos e garantias individuaissem pensar
com que tipo de Estado estamos tratando, qual
é o nosso interlocutor, quais são as características
desse Estado. Mas, ao mesmo tempo em que
se define toda uma esfera de direitos e garantias
individuais, ou seja, quando se definem os parâmetros básicos da cidadania, estamos, igualmente em certo sentido, tratando do caráter do Estado,

que se encontrará com os deveres e as obrigações, num processo, então, de inter-relação.
Todos sabemos que o estabelecimento de novas relações entre Estado e sociedade, que é o
que no Brasil nos propomos a realizar agora e os Srs. Constituintes têm essa tarefa histórica
à qual toda a sociedade civil está atenta - para
necessariamente pela redefinição dos conceitos
de cidadania e dos conceitos de liberdade, que
ao longo dos anos vêm alongando seu alcance.
Sabemos que liberdade já não se resume a garantias frente ao poder do Estado, mas incorpora
a idéia da participação nas decisões públicas, bem
como das garantias para o exercício tíe direitos
civis e direitos sociais. De fato, atribuir também
ao à liberdade o sentido político de participação,
estamos distinguindo as condições necessárias
para a realização da prática política,como o direito
de reunião, o direito de petição, os direitos civis,
enfim, da liberdade propriamente dita, que, agora
sim, voltando àquele sentido mais clássico (grego), poderíamos entender como participação política.
Não pretendo estender-me sobre as principais
conquistas no campo dos direitos individuais,mas
apenas mencionar algumas disposições que marcaram profundamente nossas definições jurídicas.
Desde a Magna Carta de 1215, que trata, de
forma ainda muito imprecisa desta questão, à Petição de Direitos, inglesa, de 1629, à Lei de "Habeas Corpus", de 1679, à Declaração de Direitos
de 1689, à Declaração de Direitos do Homem
e do Cidadão, oriunda da Revolução Francesa,
em 1789, e à Declaração de Direitos americana,
ratificada em 1791, o conceito de direitos e garantias individuais adquire as feições que ainda hoje
definem os principais instrumentos de defesa do
cidadão frente ao poder do Estado.
Pensemos, então, nessa relação cidadão-Estado, num conceito ampliado de cidadania. Partindo desse conceito, eu levantaria a seguinte questão: quem é cidadão? Quem é político? Quem
é livre? Em outros termos, quais são os grupos
discriminados e em função de que critérios estão
esses grupos excluídos da ágora, do espaço público, do político?
De fato, o exercício da liberdade e a idéia de
igualdade trazem embutida a questão da exclusão. Nesta perspectiva, preocupa-nos, essencialmente, a exclusão da mulher, aqui tratado como
uma categoria social, e não meramente biológica.
A exclusão da mulher do espaço da liberdade
pode ser comprovada através história, da memória da nossa ausência, da memória do silência,
da memória da resistência á discriminação e à
opressão, à memória da invisibilidade - até na
subenumeração das estatísticas. Toda essa memória silenciada, todas essas vozes silenciadas
da mulher, que nos definem como as grandes
excluídas do processo histórico de construção da
liberdade, no sentido que eu estou dando aqui,
está fundamentada essencialmente na tradução
social da diferença de sexo, na desigualdade de
acesso às garantias de participação na esfera pública e aos direitos civis e sociais. A diferença
se traduz em desigualdades.
Se tomássemos a desigualdade concreta da
mulher e sua legitimação jurídica como "natural",
ou seja, apoiada em características biológicas,
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apoiada em características espirituais e, portanto,
- históricas, e chamo a atenção para isso no
momento em que a argumentação é de que as
mulheres estão excluídas do exercício político por
sua própria característica biológica, que as impedem de participar em tal esfera, estaríamos lidando com um tipo de argumentação que não permite transformação histórica, porque seria imutável.Tornando a desigualdade concreta da mulher
e a legitimação jurídica dessa desigualdade como
natural, repito, portanto apoiada em características biológicos ou espirituais, constata-se que
grande parte dos cientistas sociais, dos políticos
e legisladores confundem o conceito de igualdade
sócio-cultural com o de igualdade cromossomática. E não é absolutamente disso que estamos
falando.
Esta atribuição de características imutáveis e
naturais a determinados grupos sociais foi também muito relevante em todas as teorias de discriminação racial, baseadas estas também na mesma lógica de argumentação, através da qual, em
função de características raciais, atribuíam-se a
grupos sociais tais e tais características que os
exclufam do exercído pleno da cidadania. Essas
teorias racistas, supostamente científicas, passaram a ser denunciadas com vigor a partir do século XIX. Entretanto, no que diz respeito à mulher,
ainda persistem. Todas essas construções sócioculturais têm por objetivo impossibilitar a efetivação da idéia da igualdade, privando grupos sociais
do exercício pleno da cidadania.
Gostaria de chamar a atenção para o fato de
que a idéia de igualdade que queremos discutir
aqui vai de par com a questão da diferença e
com a questão da individualização. Em nenhum
momento, ao falar em igualdade, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher fala em ausência
de diferenças. Não se trata de ignorar as diferenças reais, concretas, entre os individuas, em nome
de uma igualdade abstrata. AD contrário, trata-se
de identificar essas diferenças e lutar por uma
forma de organização social na qual elas não se
traduzam em desigualdades.
Este é o grande desafio que as Sr'" e Sr'" Constituintes, especialmente os desta Subcomissão, estarão enfrentando.
Convém notar que a experiência empírica das
desigualdades sociais entre indivíduos biologicamente diversos, como brancos e negros, homens
e mulheres, levou, na tradição religosa cristã, à
afirmação de uma igualdade no reino dos céus
que compensaria e legitimaria as desigualdades
deste nosso reino.
Apenas na idade moderna, portanto, muito recentemente, surge a idéia de que a pobreza enquanto elemento diferenciador - não era inerente à própria natureza humana. Então, ser pobre
não era uma condição própria à natureza humana.
Somente a partir daí a pobreza passa a desempenhar um papel revolucionário, posto que suas
causas derivariam de relações sociais, passíveis
de transformação e não mais de atributos inatos
e imutáveis. Foram necessários mais alguns séculos, no entanto, para que ganhasse corpo a idéia
de que a desigualdade social das mulheres frente
aos homens não refletia a força inexorável de determinismos biológicos.
Nesse movimento de reconhecimento e efírmação da individualidade,"o eu-mulher", para o plano político,o "eu-mulher-discriminada", estabele-
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cem-se uma conexão fundamental entre corpo
e sociedade, entre sexo e política, da qual o movimente feminista foi, neste século, a expressão
rneíor, Nós, mulheres, participamos desta discussão sobre direitos e garantias individuais - e é
importante que isso fique claro - trazendo em
nossa bagagem a experiência histórica de privação das condições de igualdade para o exercício
da cidadania plena e a experiência da resistência
a esta privação. É com isso que aqui chegamos.
Não poderia, assim, deixar de lembrar as vozes
de .a1gumasde nossas antecessoras, como Abigail
Adams, que em 1776 escreve a John Quincy
Ad.3ms,constituinte e futuro presidente dos Estados Unidos, reivindicando que fossem estendidos
a seu sexo os direitos contidos na expressão "todoll os homens foram criados iguais." Cito um
trecho de Abigail:
"... Espero que no novo Código de Leis... vocês
se lembrem das mulheres e sejam mais generoSOII que seus antepassados. (...) Se não for dada
especial atenção às mulheres, estamos resolvidas
a rebelar-nos e não nos consideraremos obrigada!1 a cumprir leis diante das quais não temos
voz, nem representação".
Também na França as mulheres que participaram ativamente da Revolução Francesa propõem mudanças nas discriminações ainda contidBll. nas legislações então vigentes e que feriam
os princípios gerais de Liberdade, Igualdade e Fratemidade da Revolução Francesa. Assim, em
17f19,apresentam à Assembléia Nacional um documento no qual afirmam:
"Destruístes os preconceitos do passado, mas
permitistes que se mantivesse o mais antigo, que
excluí dos cargos, das dignidades, das honrarias
e, sobretudo, de sentar-se entre vós a metade
dos habitantes do reino. (...) Destruístes o cetro
do despotismo...e todos os dias permitis que treze
milhões de escravas suportem as cadeias de treze
milhões de déspotas."
E convém lembrar Olympe de Gouges, uma
das principais líderes da participação feminina na
Revolução Francesa, foi degolada e que sua sentença de morte explicitavaclaramente que ela pretendia reverter a ordem - ordem no sentido da
relaçêo entre homens e mulheres.
Então, nós mulheres, trazíamos na nossa mernôria tanto a experiência da privação quanto a
da resistência, o que, acredito, nos fortalece muito.
Sabemos que o princípio de igualdade de direitos
é enfocado de maneiras diferentes em diversas
Constituições. Algumas estabelecem o princípio
de insonomia de forma genérica, outras avançam
um pouco mais e acrescentam a expressão "sem
distinção de sexo", como é o caso da atual Constituíção brasileira. Finalmente, existem as que estabelecem explicitamente a igualdade de direitos
para homens e mulheres.
Neste momento em que os diversos segmentos
da socíedade se organizam na defesa de suas
reivindicações, as mulheres brasileiras apresentam aos Srs. Constituintes uma série de propostas,
com vistas a serem assegurados e explicitados
seus direitos de cidadania, em sua expressão mais
ampla. A propósito, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em novembro de 1985, iniciou
urria grande campanha, com base no slogan
"Constituinte prá valer tem que ter direitos de
mulher". Essa campanha percorreu todo o País,

organizada sempre com todos os grupos, com
os movimentos de mulheres de cada Estado, de
cada território. A partir daí, passamos a receber,
no Conselho, um sem-número de reivindicações.
Organizamos, ainda, em agosto de 1986, um
grande encontro nacional - "Mulher e Constituinte", que reuniu em Brasília mais de duas mil
mulheres representativas de diferentes classes sociais, de diferentes níveis educacionais e regiões
do País, do qual resultou a "Carta das Mulheres
aos Constituintes", contendo as reivindicações
das mulheres brasileiras. A partir desse documento e das reivindicações que anteriormente já havíamos recebido no Conselho, bem como dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Afonso Arinos,
o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher reuniu um grupo de oito juristas, cada uma especializada em determinada área, e trabalhamos no
sentido de elaborar este outro documento, que
trata justamente das propostas do Conselho à
Assembléia Nacional Constituinte, já sob a forma
de propostas de lei.
Para encerrar, passo a ler o trecho do documento que estaria mais especificamente relacionado com o capítulo que estamos tratando aqui,
"Dos Direitos e Garantias";
DOS DIREITOSE GARANTIAS

Art.
Homens e mulheres têm iguais direitos ao pleno exercício da cidadania nos
termos desta Constituição, cabendo ao Estado garantir sua eficácia, formal e materialmente.
Parágrafo único. Ficam liminarmente revogados todos aqueles dispositivos legais
que contenham qualquer discriminação relatica a sexo ou a estado civil.
Art.
Todos são iguais perante a lei,que
punirá como crime inafiançável qualquer discriminação atentatória aos direitos humanos.
§ 1c Ninguém será prejudicado ou privilegiado em razão de nascimento, raça, cor,
sexo, estado civil, trabalho rural ou urbano,
religião, orientação sexual, convicções políticas ou filosóficas,deficiência física ou mental
e qualquer particularidade ou condição.
§ 2 O poder público, mediante programas específicos, promoverá a igualdade social, política, econômica e educacional.
0

Art.
Os presos têm direito à dignidade
e integridade fisica e mental, à assistência
espiritual e jurídica, à sociabilidade, à comunicabilidade e ao trabalho produtivo e remunerado, na forma da lei.
§ 10 Serão iguais os beneficios concedidos aos presos dos sexos masculino e do
feminino.
§ 2° É dever do Estado manter condições apropriadas nos estabelecimentos penais, para que as presidiárias permaneçam
com seus filhos, pelo menos durante o período de amamentação.

Justificação
1. Adeclaração do princípio de igualdade
entre os sexos, no que conceme ao exercício
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da cidadania, constou apenas das Constituições de 1934 e 1967. O texto ora proposto
repete disposição do artigo 8° do Anteprojeto
Afonso Arinos, substituindo-se, propositadamente, a expressão "todos" por "homens e
mulheres". A melhor explicitação teve o objetivo de inserir no texto constitucional, de forma explícita,o propósito de eliminar discriminações e cerceamentos incompatíveis com
a plena garantia dos direitos individuais.
No Brasil, historicamente, às mulheres foi atríbuída uma cidadania "menor", circuncrita ao universo doméstico. Cerceadas até no direito de ir
e vir, as mulheres brasileiras não gozam da plenitude da cidadania, quer na famílía, quer no trabalho.
O Estado deve incumbir-se de garantir a eficácia deste dispositivo constitucional, através da formulação de normas e de mecanismos adequados.
2. Neste artigo reafirma-se o princípio da is0nomia, definindo-se o conceito de que as diferenças entre os cidadãos não devem determinar desigualdades.
A igualdade, como um direito fundamental da
pessoa humana, é indispensável ao pleno exercício da cidadania, sendo para todos um bem
indispensável. Merece, portanto, a tutela do Estado. Aviolação desse direito tem sido prática constante na sociedade brasileira. No que conceme
aos problemas de raça, cor, sexo e estado civiJ,
a chamada Lei Afonso Arinos (Lei n° 1.390159),
acrescida pela recente Lei rr 7.437/85, na medida
em que define práticas discriminatórias apenas
como contravenção penal, não surte os efeitos
desejados. Assim, a melhor forma de garantir a
observância do princípio da isonomia pressupõe
a definição de suas violações como crimes inafiançáveis. Esta particularidade distingue o texto
ora proposto do art. 11 do Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, do qual é no restante, reprodução fiel.
No parágrafo 10 inova-se, ampliando as hipóteses que dão ensejo a tratamento injustificadamente diferenciado. Visa-se, ainda, garantir a
igualdade entre trabalhadores rurais e urbanos
- o que sequer foi alcançado no plano da legislação ordinária - bem como às chamadas minorias desvalorizadas, tais como idosos, deficientes
fisicos e mentais. Sob a referência "qualquer particularidade ou condição" entenda-se, vítimas reconhedidas de outras formas de preconceitos.
No que se refere ao mercado de trabalho, a
mulher deverá poder concorrer em igualdade de
condições com os homens. Em decorrência, o
texto constitucional não deverá conter proibições
que, sob o manto do protecionismo, impliquem,
em verdade, limitações ou restrições ao acesso
da mulher ao emprego. Deste modo, é fundamental sejam abolidas as antigas restrições quanto ao trabalho noturno, insalubre ou perigoso,
bem como ao exercício de determinadas atividades. Nestes casos, o trabalho nocivo o é para
ambos os sexos, devendo sua supressão ou atenuação constituír-se em luta unificada de todos
os trabalhadores.
Conforme previsto no parágrafo segundo, a repressão criminal, por si só, não é suficiente para
coibir a violação do direito à igualdade. Cabe ao
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Estado instituir programas específicos que possibilitem práticas educativas ressocializadoras.
3. O caput repete, com ligeiras modificações
de redação, o art. 41 do Anteprojeto Afonso Arinos.
Os parágrafos l' e 2' contêm matéria que aparentemente pode parecer pertinente à legislação
ordinária; no entanto, cabe figurar no capítulo dos
Direitos e Garantias Individuais, pois refere-se ao
respeito aos direitos humanos.
O parágrafo l' diz respeito à isonomia constitucional; e o parágrafo 2', à condição biológica específica da mulher.
Justifica-se a inclusão, na Constituição, dos temas aqui tratados, por atenderem indubitavelmente ao princípio da isonomia."
E eu terminaria, então, com a frase que o Conselho adotou como lema de nossa campanha:
"Vivaa diferença, com direitos iguais". (Palmas.)
Assume a Presidência a sr Constituinte Lúcia
Braga.)
A SRA. PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Queremos agradecer a presença da Dr' Jacqueline Pítanguy, Presidenta do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, e congratularmo-nos com S.
S', em nome desta Subcomissão dos Direitos e
Garantias Individuais,por sua brilhante exposição.
Vale ressaltar que sua presença significa uma conquista da mulher na Constituite, se considerarmos
que a primeira entidade de classe a comparecer
a este órgão técnico é o Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher. Na expectativa, portanto, de
que a Subcomissão de Direitos e Garantias Individuais traga um contributo para o pleno e efetivo
exercício da cidadania, queremos, mais uma vez,
enfatizar a importância dos subsídios que o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher nos traz
para a elaboração da nova Carta Magna.
Abriremos agora os debates. Os Srs. Constituintes e demais participantes poderão interpelar
a oradora pelo prazo máximo de três minutos,
dispondo a expositora do mesmo prazo para responder às indagações. Aos interpelantes solicitamos que utilizem o microfone de apartes, situado
ao lado, identificando-se para efeito de registro
de nossos trabalhos. (Pausa.) Três Srs. Constituinte estão inscritos para os debates. Em primeiro lugar, o Constituinte José Mendonça de Morais,
a quem concedo a palavra.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr' Presidenta, Sr. Relator, SI"" e Srs.
Constituintes, ilustre expositora e demais assistentes que nos honram com sua presença. Na
reunião de ontem fiz uma observação, na qualidade de jurista, dizendo da minha preocupação
quanto ao título dado à Comissão da Soberania
e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher.
Isto porque essa denominação já implica uma
separação entre homem e mulher, desde o início.
O mais interessante é que tal distinção da nomeclatura foi solicitada pelo Conselho de Defesa dos
Direitos da Mulher. Foi o movimento das feministas que exigiu houvesse tal diferenciação no
titulo - "...do Homem e da Mulher" - quando,
pela melhor norma jurídica, o mais correto seria
usar a expressão "Dos Direitos e Garantias da
Pessoa Humana". Houve uma explicação de uma
Sr' Constituinte dizendo das razões dessa exigência. A explicação é válida, no sentido de chamar
a atenção, de nos despertar para a discussão.

No entanto, comojurista, eu diriaque, como prova
da capacidade do pensamento jurídico brasileiro,
na Constituição não deverá, de maneira alguma,
ser consignada esta separação, eis que nos dá
o ensejo de pensarmos que homem e mulher
ainda são separados.
Louvo muito a atitude, o trabalho e o avanço
das mulheres, no sentido de lutarem por seus
legítimos direitos, sabendo que também não excluem seus legítimos deveres. Isso é muito importante. Eu me permitiria fazer reparos ao anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, no que se refere
ao artigo que serviria de ponto de partida para
nosso debate, sobre homens e mulheres terem
direitos iguais. Eu esclareceria que homens e mulheres devem ter iguais direitos e deveres quanto
ao pleno exercício da cidadania, já que a cidadania
não está apenas no direito de exercê-Ia, mas também no dever e na obrigação de exercê-la com
plenitude.
Meu primeiro reparo seria esse, não como crítica, mas como uma contribuição, para discutirmos
as razões de não se inserirem, também, na luta
pela igualdade, os deveres e as obrigações. Falo
isso como defensor numérico e qualitativo do que
tenho lá em casa. Sou pai de família numerosa;
tenho a honra de ter sete filhas, duas das quais
são minhas secretárias - e a caçula já tem 19
anos. Falo muito à vontade, portanto, sobre este
assunto, pois o discutimos muito abertamente em
nossa casa. Todas as minhas filhas trabalham;
todas assumem seu papel na História. Uma delas
é dirigente, no Estado de Minas Gerais, de um
movimento de conscientização dos jovens.
Isso me enriquece para dizer às senhoras feministas e às mulheres de modo geral que também
estou comprometido com sua luta. Acima do fato
de ser um político, de ser um cidadão, tenho o
compromisso evangélico da igualdade dos direitos. Porque o primeiro defensor do direito da mulher foi Jesus Cristo, que assumiu para valer o
papel de defensor da mulher que era apedrejada,
inferiorizada diante do povo. Quando a mulher
cometia crimes, como o adultério, era punida,
enquanto o homem adúltero sequer era mencionado.
Essa convicção eu a tenho comigo, eu a defendo. E sei que as mulheres estão agora numa campanha muito aberta para a conquista do espaço,
que, infelizmente, foram perdendo ao longo da
História, talvez mesmo desde o surgimento do
gênero humano.
Minha intervenção, por conseguinte, se restringiria mais a uma indagação à Presidenta do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, sobre como vem reagindo a sociedade feminina. Porque,
pelo que temos lido, algumas se antepõem ao
desejo de avanço de muitas feministas. Em palestra que fiz para jovens, levantei uma questão e, de propósito, deixei-a no ar para que alguém
fizesse perguntas - sobre por que as mulheres
lutam tanto pelo direito à liberdade para terem
as mesmas oportunidades do homem, principalmente no que se refere ao aspecto não muito
valorizado da vida humana, o do nosso relacionamento. Desejam elas, por exemplo, o direito à
liberdade sexual, da forma como é atribuída ao
homem. De minha parte, entendo que minha liberdade sexual terminou ao assumir um compromisso com a mulher que escolhi como minha
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companheira, co-participante e aperfeiçoadora de
minha existência, - o homem sozinho não é um
ser perfeito.
Deixo, então, a pergunta: por que lutar muito
pela igualdade no lado negativo e não pela liberdade no lado positivo?
Acho válido, neste momento nacional de abertura e de aperfeiçoamento da nossa vivência social, que a mulher marque sua presença, ocupando espaço tanto nos direitos quanto nos deveres, com igualdade no tratamento dessa isonomia, que tem de abranger, repito, tanto os direitos
como os deveres. Mas me preocupa muito isto,
porque a gentileza masculina anda muito reduzida. Os jovens, principalmente, argumentam que,
se cedem - e esse "ceder" é no sentido de "entregar o ouro" - não têm mais como ser gentis.
Acho que isso é um defeito da educação. Se somos feitos física e sexualmente diferentes, entendo que mentalmente também há diferenças, bem
como objetivos e finalidades diferenciados, apesar
de alguns homens quererem ter o direito de ser
mães, numa inversão do papel da sexualidade,
da genética. Fico pensando: será que fomos realmente feitos para sermos iguais? Será que não
fomos feitos para sermos diferentes?
Gostei muito da última frase do tema da campanha: "Vivamos a diferença, com direitos iguais".
Acho que a diferença tem de ser preservada. Nem
tudo é igual. E não podemos desejar uma igualdade aritmética, porque continuamos a ter direitos
e obrigações desiguais, apesar de meritória a luta
das Senhoras.
Quero congratular-me com a Presidenta por
sua exposição simples, objetiva, curta - e com
a vantagem de ser didática.
Concluo, então, para que possamos entrar no
"pinga-fogo", das perguntas e respostas. Congratulo-me também com os presentes e lamento
- agora envio uma queixa à Mesa - o minguado
número de Parlamentares que se interessaram
por este debate.
A SRA. PRESIDENTA (Lúcia Braga) a palavra a Dr"Jacqueline Pitanguy.

Com

A SRA.JACQUEUNE PITANGUY - O Constituinte José Mendonça de Morais fez, na verdade,
uma série de perguntas - algumas delas sob
a forma de considerações - que permitem que
os demais participantes conheçam suas posições
em relação a temas tão importantes.
Gostaria, dentro do que foi referido, de primeiramente esclarecer a questão da diferença. Talvez
não tenha ficado suficientemente claro que quando nós não só tratamos da diferença, mas estratificarnos em função da diferença, ou seja, definimos
posições hierárquicas em função de uma diferença de raça, de sexo ou de credo religioso ou
de qualquer outra característica - no caso específico falamos de diferença de sexo - estamos
levando esse debate para o campo do poder. É
de poder que estamos falando e é sobre poder
que estamos debatendo. Nesse sentido - só dentro dessa perspectiva, da dinâmica das relações
de poder - é que nossa sociedade ainda hoje
estipula, não só em seus códigos legais, como
em suas práticas e costumes, uma diferença que
inferioriza a mulher e que viemos aqui ressaltar,
trazendo-a para o plano politico e lutando para
a transformação dessas relações, de forma que
venhamos a ter o reflexoda transformação dessas
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relações em leis, práticas e costumes igualitários.

É nessa perspectiva que colocamos a questão
da diferença.
IQuanto à questão da prática ou dos hábitos
sexuais e à da gentileza dos homens para com
as mulheres, penso que, sem dúvida, são ambas
muito importantes. A sexualidade é um campo
da maior importância, que deve ser analisado com
o maior respeito, mas não está, no momento,
em debate. Estamos, neste momento, debatendo
urna série de leis, eis que aqui vão-se redigir e
produzir leis. Em outra circunstância estaríamos,
talvez, debatendo práticas; se estivéssemos conversando com uma comunidade, estaríamos falando sobre as práticas e os costumes que informarn a vivência das diferenças dentro da desigualdade nela existente; ou estaríamos discutindo teoria política, se estivéssemos em uma universidade
etc. Mas, estamos dentro de uma casa de leis
e, portanto, estamos mostrando que as leis hoje
existentes no País são discriminatórias com relaçâo à mulher.
Aqui há inúmeros exemplos. Os Srs, e as Sras.
COlllstituintes as conhecem, e sabem que estão
contidas específica e basicamente no corpo de
nossa legislação ordinária. Elas devem ser revogadas; por um princípio, um dispositivo constituo
cíonal, a fim de que não haja discrepância entre
o princípio da igualdade defmido constitucionalmente e a prática das leis ordinárias.
Esta é, fundamentalmente, nossa proposta. E,
quendo fizemos esse pequeno arrazoado histérico, foipara mostrar que, sem dúvida, cabe discutir sobre direitos civis, sociais, e políticos, bem
como chamar a atenção sobre o preconceito que
ainda encobre e toma invisível a discriminação
da mulher, mesmo em se tratando de capítulo
bastante específico.
Com relação ao titulo da Subcomissão, considero-o um avanço. Justamente quando não há
iguéJldade social, quando as diferenças, que são
visíveis, se traduzem por um corpo de leis, de
préíícas, e de costumes que tornam os que íntegram determinadas categorias sociais menos
iguêUS - os cidadãos de segunda categoria considero bastante democrático fazer a chamada
discriminação positiva. Chamo a atenção para o
fato de "que, sob o aspecto jurídico, isso seria
até correto, mas, sem dúvida, as leis espelham
o conjunto das forças sociais ou se tomam letra
morta no momento em que não acompanham
a dinâmica das relações sociais, das transformações; econômicas e políticas por que está passando a sociedade.
M3S é constitucional o que as SI"" e os Srs.
Cosntituintes decidirem o que vai ser constituo
cional. É o que acontece neste momento, em
que o povo legisla através dos nossos represententes e das nossas representantes. Por isso estamds tão atentas ao trabalho que vem sendo desenvolvido nesta Casa. Sem dúvida, o que éjurídico, CI que está ancorado num princípio jurídico,
poderá não sê-lo amanhã, em função da compreensão das Sr"" e dos Srs. Constituintes em
relação a algumas realidades, a algumas relações
e a 'alguns aspectos dinâmicos das forças sociais,
que vão levar à modificação de um ou outro preceito jurídico. Aliás, esperamos que vários preceitos jurídicos venham a ser modificados na nova

Certa,

Quanto à questão da separação no título da
Comissão, resultou de uma ação das SI"" e dos
Srs. Constituintes - inclusive várias delas estão
aqui presentes. Foram as Sr'" Constituintes que
fizeram isso, com todo o apoio e o aplauso do
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Foi
uma luta encetada por elas, aqui, nesta Casa, para
que, efetívamente, a Comissão tivesse tal designação. E perfeitamente compreensível, porém, que
não seja consensual sua aceitação, como, de resto, acontece com quase todas as matérias aqui
discutidas.
V.Ex' me perguntou - no caso, mais especlficamente - como tem reagido a sociedade feminina. Eu me sinto constrangida em falar da sociedade feminina. Isto, porque o Brasil é tão complexo! Há tantas e tantas mulheres dentro do Brasil!Temos tantas e tantas preocupações, a começar pela mais imediata, a da sobrevivência fisica!
Há mulheres, dentre nós, que, por uma série de
razões, têm o previlégio de exercer uma atividade
intelectual e participar da política. Há uma variedade muito grande entre as mulheres. O que me
surpreende, no entanto, o que me dá coragem
e esperança é ver, justamente nesses setores de
mulheres mais assoberbadas pela tarefa cotidiana
da sobrevivência, o grau de conscientização e de
organização que possuem. V. Ex's, certamente,
vão ter possibilidade de entrar em contato, por
exemplo, com as trabalhadoras rurais - um dos
setores mais explorados da mão-de-obra feminina no País - e constatar como estão organizadas e lutando exatamente pelo princípio da
igualdade. V. Ex's verão, ainda, como as empregadas domésticas, segmento silenciado, obscuro,
invisível e que compreende a porcentagem mais
significativa da mão-de-obra feminina, está adquirindo um feitio, um rosto, está tomando vulto e,
por certo, virá a esta Assembléia dizer: "Nós estamos aqui, exigimos e queremos uma série de
direitos e garantias."
De modo que, falando nesses termos, que, digamos, são termos maís sociológicos, ligados à
luta política, vejo com muita esperança o movimento de mulheres, hoje, no Brasil (palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Concedo a palavra ao Constituinte Joaquim Haíckel.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAlCKELGostaria, Sra. Presidenta, de ceder minha vez à
Constituinte Udice da Mata, porque acho que uma
Constituinte mulher poderá melhor encaminhar
a discussão do lema. E, em virtude do enfoque
didático da Dra. Jacqueline Pitanguy, eu preferiria
indagar mais tarde. Ou, talvez,eu não faça perguntas, pois creio que a expositora já está dirimindo
muitas dúvidas que eu tinha, inclusive quanto ao
aspecto eminentemente jurídico de nossa função.
A SRA PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Concedo a palavra à Constituinte Lídice da Mata por
cessão do Constituinte Joaquim Haickel.
A SRA. CONSTITUINTE ÚDICE DA MATASra. Presídenta, em primeiro lugar, gostaria de
agradecer ao Constituinte Joaquim Haíckel a gentileza de me haver cedido sua vez.Tenho particular
interesse em também ouvir os demais companheiros. Acho de fundamental importância para
nós, mulheres, a discussão que estamos tendo
aqui, exatamente pela possibilidade que teremos
de conhecer a opinião dos Constituintes do sexo
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masculino, bem assim sua ansiedade ou sua curiosidade quanto ao que nós, mulheres, queremos. Isto, para nós, é importante, a fim de que
possamos ter a oportunidade de esclarecer ponto
por ponto nossas proposições, nossas idéias em
relação à questão da mulher, que, sem dúvida
nenhuma, suscita grande curiosidade. Especialmente quando se considera o conjunto dos Constituintes, hoje convivendo com 26 mulheres 25, agora - na Assembléia Nacional Constituinte.
O companheiro que me antecedeu foi muito
sincero em suas indagações. Inclusive, levantou
uma questão sobre a qual eu gostaria de falar
um pouco. Trata-se de uma melhor formulação
jurídica no que se refere à igualdade de direitos.
Sem dúvida, para os juristas - não sou jurista
e, aliás, a grande rnaloría das mulheres brasileiras
não tem acesso a esse tipo de informação há uma grande diferença entre o que é melhor
do ponto de vista jurídico e o melhor para nós.
E o melhor, juridicamente, para nós, será exatamente aquilo que melhor expressar nosso anseio
de luta pela igualdade de direitos no Pais. Por
que, então, a igualdade de direitos e não a igualdade de obrigações? Vejam bem. Obrigações, nós
achamos que as temos, de forma desigual, de
forma sobrecarregada, na sociedade. E nós queremos dividi-Iascom o Estado. (Palmas), que deve
assumir parcela da obrigação que temos hoje
com a educação, com a sobrevivência de nossos
filhos, com a assistência que devemos dar a nossos filhos, a nossos maridos, bem assim com
a manutenção de uma série de atividades que
temos de exercer enquanto donas-de-casa. Caberia, portanto, ao Estado possibilitar realmente ao'
homem - ao homem trabalhador do nosso País
- desenvolver essa sua condição de trabalhador.
atuando o Estado como principal fomecedor da
força de trabalho - hoje o cumprimento desse
papel é exigido da mulher dona-de-casa.
Quanto à luta por essa igualdade de direitos,
hoje alguns dizem que o tema não precisava ser
discutido na Constituinte, eis que a atual Constituição já nos garante igualdade de direitos, naquele enunciado segundo o qual "todos são iguais
perante a lei". Mas nós permanecemos, no Brasil.
com leis desiguais no Código Penal, no Código
Civil e até na legislação trabalhista, as quais, na
verdade, colocam a mulher numa situação de
diferenciação em relação aos homens. Ao invés
de nos ajudarem a alcançar um estágio de igualdade de condições na sociedade, dificultam-nos
o acesso ao trabalho e à educação.
Portanto, quando referimos essa questão da
igualdade, afirmamos nossa diferença. Quando
queremos igualdade, por exemplo, na estabilidade para a gestante, afirmamos nossa diferença.
Porque somos e podemos ser gestantes, algo que
o homem não é nem poderá ser! Queremos, assim, igualdade de condições no sentido de, mesmo gestante, termos emprego e podermos contribuir para o orçamento familiar, sem ficarmos desempregadas no momento em que garantimos
algo essencial para a vida humana: a reprodução.
Toda luta de igualdade das mulheres em nesso
País - neste momento, particularmente - é de
afirmação da sua diferença, da diferença que temos enquanto mulheres, mas que exige a condição de igualdade de direitos perante a sociedade.
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A questão da violência, por exemplo, hoje
abrange a humanidade globalmente, nos grandes
centros urbanos de todo o mundo, em especial
no Brasil, onde a marginalidade e o desemprego
alcançam graus extremamente elevados, atingindo, de forma determinante, a população brasileira
e, de maneira muito particular, a mulher brasileira.
Tive conhecimento, por exemplo, ontem, de
que a Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro
estava brigando com o comitê de familiares das
vítimas da violência sobre a mulher. Quando se
forma um comitê desse tipo na sociedade brasileira é porque o nível de violência que se abate
sobre a população atingiu alto grau de impunidade, a qual, se verdadeira em relação ao conjunto
da sociedade, é ainda mais profunda em relação
à mulher. A violência que se abate sobre a mulher,
sob a forma de estupro, de sevícia sexual etc,
é frequentemente desconsiderada pelo conjunto
da sociedade, especialmente pelas delegacias,
que em geral zombam das mulheres que a elas
vão queixar-se. O preconceito cultural, que certamente não irá acabar com leis, precisa estar, contudo, expresso nas leis, para que possa significar
uma efetiva conquista das mulheres na atual sociedade brasileira.
Achamos, portanto, que o título "Comissão da
Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem
e da Mulher" expressa a diferença hoje existente
na sociedade brasileira e a necessidade de se
estabelecer a igualdade que desejamos conquístar. Por isso, acho plenamente justificado esse
destaque na Constituinte. Eu mesma, inclusive,
tenho uma opinião diferente do conjunto da maior
parte das companheiras do Conselho, que entendem necessário incluir-se um capítulo específico
que expresse, de fato, o nível de discriminação
atualmente existente na sociedade brasileira em
relação à mulher. Não acho que esta seja uma
posição que geralmente unifique o conjunto, mas
é necessário irmos aprofundando nossa compreensão sobre a realidade da mulher brasileira.
Isto porque, às vezes, por experiência própria, em
casa - mais igualitária, pelo nível de educação
e cultura que temos - tendemos a achar que
aquele exemplo particular pode estender-se para
o conjunto da sociedade. O que não é verdade!
Asituação da mulher brasileira, hoje, é de extrema
humilhação e discriminação.
Esperamos, assim, que esta Subcomissão ofereça grandes contribuições ao conjunto dos trabalhos da Constituinte, no sentido da igualdade de
direitos da mulher. Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Lúcia Braga) a palavra a Dr' Jacqueline Pitanguy.

Com

A SRA.JACQUELINE PITANGUY - Acho que,
praticamente, a Constituinte Lídice da Mata não
fez qualquer indagação.' Entretanto, eu gostaria
apenas de enfatizar um aspécto por ela levantado:
o dos direitos e obrigações.
Em nenhum momento, ao falar-se em direitos
dos indivíduos e obrigaçõés do Estado, se supõe
que a cidadania se defina apenas num único sentido. O que se deseja é chamar a atenção para
o fato de que realmente são muitas as obrigações
da mulher, ou seja, obrigações não definidas e
não reconhecidas como tal, sobretudo no que
se refere à carga em que se constitui a chamada
dupla jomada de trabalho, que sobre ela recai
e da qual o homem participa muito pouco.

A SRA. PRESIDENTA (Lúcia Braga) a palavra o Constituinte Ubiratan Spinelh.

Com

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Dr' Jacqueline Pitanguy, ilustre Presidenta do
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, ficamos atentos ao seu pronunciamento, especialmente quando diz que a mulher não está participando como devia, em termos políticos. No nosso
entender, a mulher, a cada dia que passa, participa, e muito, da política. Há mulheres que já
foram governadoras; no Acre, por exemplo, temos
mulheres prefeitas, vereadoras, deputadas estaduais, havendo, ainda, grande número de rnulheres na Câmara dos Deputados, o que dá respaldo
à solicitação das mulheres. Entretanto, muitas
dessas nuances existem e continuarão a existir,
dado que a mulher, durante muitos séculos, foi
preparada apenas para o casamento e só agora
é que avança, no tempo e no espaço, da direção
de suas conquistas.
Não estamos aqui para impedir esse avanço
Queremos que a mulher conquiste seu espaço,
sem, contudo, esquecer a família, os filhos, sem
se embrutecer e sem querer também ombrear-se
com os homens ou passar por cima deles.
Por outro lado, há um tema muito polêmico
nesta Subcomissão, sobre o qual muito se lê nos
jornais e que é muito discutido na televisão e
no rádio. Trata-se dos sequestres, dos estupros
e assassinatos que cada dia mais vitimam as mulheres, que estão muito visadas nesse sentido.
A propósito, um tema que deve ser aqui discutido
diz respeito à pena de morte para os crimes de
estupro com morte e também para os grandes
contrabandistas de tóxico que contaminam nossa
juventude - muitas vezes, somente o "peixe pequeno" é punido, enquanto os grandes "tubarões" ficam fora do processo. Mas a pena de morte é para os crimes contra o ser humano e a
mulher. Muitas pessoas dizem que a pena de morte é coisa do passado. Estamos indecisos quanto
ao nosso voto, nesta Subcomissão, sobre a pena
de morte, principalmente no caso de crimes contra a pessoa humana e, especialmente, contra
a mulher.
Queremos indagar à Presidenta do Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher, Dr' Jacqueline
Pitanguy, o que pensa o Conselho sobre esse
tema, de grande relevância para nossa Subcomissão?
A SRA.JACQUELINE PITANGUY - Com relação à questão da pena de morte, pessoalmente
sou contra. Acho que, por mais violento que seja
o crime, a violência institucional realmente pode
cometer erros e matar uma pessoa, ato irreversível, havendo sempre a suspeita, a possibilidade
de que essa morte seja injusta, o que, já em si,
apenas por um aspecto processual me levaria
a ser contra. Mas sou contra, ainda, por profunda
convicção interna. Acho que violência não se
combate com mais violência Este é meu ponto
de vista pessoal. Agora, quanto à opinião do Conselho, nenhuma de nossas conselheiras é favorável à pena de morte.
A SRA. PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Com
a palavra o Constituinte Joaquim Haickel.
O SR. CONSmUINTE JOAQUIM HAlCKELSra. Presidenta, Dra. Jacqueline Pitanguy, as apreciações feitas pelo Constituinte José Mendonca
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de Morais quanto à parte jurídica da questão femínina na futura Constituição, também me deixaram
bastante preocupado Há algumas teses, como
as da diferenciação, que, conseqüentemente, gerarão discriminações, posteriormente, ou geram
agora. Entendo, porém, que a tentativa de explicitar a questão homem e mulher se deve a uma
questão mercadológica, ou seja, mostrar à sociedade algo que existe, que é latente, que está na
cara de todo o mundo e que muitos de nós simplesmente se recusam a ver e discutir.
Quanto a esse enfoque sou completamente favorável. Do ponto de vista jurídico, no entanto,
acho que se abrirá uma lacuna muito grande,
caso se acate a expressão "homens e mulheres
têm direitos iguais". Porém, creio que na sugestão
do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher há
igualmente uma dubiedade, ou melhor, uma coincidência de idéias nos parágrafos do artigo sem
número - o primeiro e o segundo - que dizem:
"Todos são iguais perante a lei, que punirá como
crime inafiançável qualquer discriminação atentatória aos direitos humanos". O artigo anterior é,
com outras palavras, idêntico ao posterior, que
existe em quase todas as Constituições do muno
do.
.
Entendemos que o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher queria enfatizar essa diferença,
mas estamos aqui para fazer uma lei durável para
este País. Deus queira que muito em breve tais
discriminações não existam mais. Deus queira
que, com o valoroso trabalho do Conselho e de
todas as mulheres, logo deixem de ocorrer discriminações de qualquer natureza.
Lembro-me de que, na semana passada, vi,
na televisão, uma reportagem feita por uma senhora sobre as delegacias especiais da mulher.
Chamou-me muita atenção o fato de que a pessoa, feminista, se colocava contra essas delegacias. Fiquei espantado e continuei a assistir ao
programa para saber por quê. Dizia ela que, no
caso, a discriminação era muito maior. As delegacias especiais para assuntos femininos, para assuntos das mulheres, só atendiam para isso, enquanto as outras delegacias se negavam a cuidar
de assuntos femininos por existir uma delegacia
específica.
Então, há uma certa institucionalização da discriminação. E não podemos admitir isso de maneira alguma. A igualdade tem de ser literal, jurídica e perfeita.
Destaquei, aliás, o § 19 do artigo referido há
pouco, por ser a melhor das sugestões que já
li, não só em termos de redação, como também
de teoria: "Ninguém será prejudicado ou privilegiado..." Sim, porque o privilégio de uns é o prejuízo de outros. Se alguém ganha, alguém perde.
A igualdade deve ser hteral,
Estendo-me na explanação porque não gostaria de fazer mais perguntas à Dra. Jacqueline.
Não a conhecia e não conheço bem o movimento
das senhoras; conheço apenas o movimento das
mulheres em geral. Não gostaria de participar de
um debate sectário, de um debate homem contra
mulher, mulher contra homem. E não foi o que
viaqui. Vi explanações didáticas, perguntas diretas
e perfeitas.
Gostaria, pois, de propor ao nobre Relator que
esse artigo fosse plenamente aproveitado em nossa Constituição, com seu § 1°:
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"Ninguém será prejudicado ou privilegiado, em
razão de nascimento, raça, cor, sexo, estado civil,
trabalho rural ou urbano, religião, orientação sexual, convicções políticas ou fllosófícas, deficiência física ou mental e qualquer particularidade
ou condição,"
Acrescentaria, ainda, Sr. Relator, a questão da
idade, que foi esquecida e em relação à qual é
muito comum haver preconceito no Brasil, não
só em relação à mulher, mas também ao homem.
<;luero, agora, voltar à questão levantada pelo
Deputado Ubiratan Spinelli, já que o Presidente
da Subcomissão me delegou a árdua tarefa de
sub-relatar o problema da pena de morte.
Gostaria de saber a opinião que sobre o assunto
tem não só a Presidência do Conselho Nacional
dos Direitos da Mulher, mas também as demais
pessoas. Eu me encontro numa dúvida atroz, pois
social e estruturalmente sou contra a pena de
morte, mas fico imaginando o caso da jovem
Denise Benoliel, estuprada e assassinada na porta
de sua casa, ou, então, o daquela criança de sete
meses covardemente esfaqueada em São Paulo.
Fico imaginando se a crueldade, a atrocidade e
o alto grau de maldade implícitos nesses crimes
não justificariam a adoção de uma pena mais
severa, Não que eu queira que saiam matando
criminosos sociais, "trombadinhas" e assaltantes.
Não. Masfaz-se necessária uma lei específica para
que se puna, com mais força e rigor, o alto grau
de violência existente no País. Era o que eu queria
referir, Gostaria de ouvir a opinião da Dra. Jacqueline e de agradecer a atenção à Mesa e aos demais
presentes. (Palmas.)
A SRA.:1ACQUEUNEPITANGUY - Com relação às considerações do Constituinte Joaquim
Haickel, eu diria que vários pontos importantes
foram tocados. Gostaria de chamar a atenção de
todos para o parágrafo que S. Ex' disse que talvez
fosse redundante. Não aquele com o qual S. Ex"
concorda e ao qual sugeriu se acrescentasse algo,
mas o outro, ou melhor, o caput, que diz: "Todas
são uguais perante a lei, que punirá como crime
inafiançável qualquer discriminação atentatória
aos direitos humanos".
Consideramos esse dispositivo essencial, já que
hoje em dia em nossa legislação, todos os crimes
de discrímínação, como, por exemplo, o de discriminação racial, são tratados no Código de Processo Penal e, normalmente, são puníveis com
multa em dinheiro, em espécie, sem merecerem
sequer o alarde que a puníção traz. Deste modo,
o artigo sugerido produz um efeito exemplar, no
sentido pedagógico e preventivo. Seria, pois, muito importante mantê-lo.
O SR. CONSTIr(JJNTE JOAQ(JJMHAlCKELNão sei se me expressei mal, mas eu me referi
à redundância existente no primeiro dispositivo.
O segundo artigo é muito mais importante que
o primeiro.
A SRA.JACQUEUNE PITANGUY -Acho que
não Hão redundantes. É fundamental avançarmos, cada vez mais, na futura Constituição, para
evitarmos justamente o que acontece na Constituição em vigor, que fixao princípio, mas é omissa
no estabelecimento dos mecanismos e dispositivos que vão obrigar ao efetivo cumprimento da
lei, quando diz:

"Homens e mulheres têm iguais direitos
ao pleno exerCício da cidadania nos termos
desta Constituição, cabendo ao Estado garantir sua eficácia, formal e materialmente."
A definição de um dos instrumentos de garantia, justamente o que prevê esse artigo essencial,
é muito importante. E assim que entendemos
a questão. Não sei se outras pessoas, talvez advogados, querem participar e oferecer parecer a este
respeito.
O SR. CONSTIT{J)NTE JOAOOIMHAlCKELGostaria de intervir, não para uma réplica, mas
apenas para acrescentar algo que, por um instante, fugiu de minha mente.
Não seria muito mais prático criar-se um Código da Mulher? Não seria muito mais prático ter-se
uma lei complementar, uma lei ordinária, que assegurasse...O que eu acharia desnecessário, aliás,
eis que o Código Civil deve fazer isso. Deve haver
um capítulo no Código Civil para defender os
direitos das pessoas, das mulheres, das crianças.
Acho que a lei complementar, sim. Estamos fazendo aqui uma Constituição que esperamos dure
anos e anos. Não podemos particularizar muito
as coisas, porque há leis específicas.
Posso até entender a preocupação de V. 5',
porque-a lei complementar tem fama de não ser
respeitada. Até a lei constitucional tem fama de
não ser respeitada. Se partirmos, porém da pressuposição de que, se a lei não estiver na Constituição, não será respeitada, estaremos dando
margem a que todas as outras leis complementares não o sejam. Acho que se pode incluir ou
um Código da Mulher, ou um capítulo inteiro,
ou um sistema inteiro no Código Civil para tratar
especificamente dos direitos das minorias, da mulher, do índio, do negro, que podem não ser minoria numérica, mas são minoria política, como bem
enfatizou a Ora. Jacqueline. E é com isso que
queremos acabar. Queremos promover essa
igualdade, tanto numérica quanto política.
Era o que eu tinha a dizer.
ASRA. CONSTITUINTE ANNAMARIA RATIES
Permita-me, Sra. Presidente.
Gostaria de tentar esclarecer o Sr. Joaquim
Haickel que realmente hoje estamos aqui tentando fazer uma nova Constituição, embora a Constituição vigente ainda não esteja totalmente regulamentada pela lei ordinária. Este é o primeiro ponto. O que deve prevalecer na futura Constituição,
verdadeiramente, é o espírito que deverá reger
todas as mudanças sociais que amanhã vão desembocar em nossas leisordinárias. O importante
é que sejamos bastante claros e coloquemos na
Constituição o que realmente seja essencial a nosso momento atual, polítíco e social. Se as mulheres, através do Conselho, enfatizaram que homens
e mulheres têm direitos iguais ao pleno exercício
da cidadania, nos termos desta Constituição, cabendo ao Estado garantir sua eficácia, formal e
materialmente, é porque isso para nós é tão imo
portante que tem de conter-se no texto consti·
tucional.
O artigo seguinte é aquele que faz com que
tenhamos um mecanismo eficaz de cumprimento
dessa igualdade, para nós tão importante. Não
podemos nem perder espaço nem tempo com
uma legislação ordinária que pode não conter
em seu bojo todo esse espírito de justiça, para
nós tão essencial. E que deve ser essencial no
-
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momento presente quando se pretende acabar
com a discriminação das minorias - ou das
maiorias políticas, no nosso caso.
A Constituição da Suíça, por exemplo, tem um
dispositivo que ensina tirar leite de vaca. Para eles
isto é importante. Por que, no nosso texto constitucional, não ficar consignado o que para nós é
importante e essencial?
Era somente esta a observação que eu gostaria
de fazer.
A SRA.Jr\CQUEUNE PITANGUY - Agradeço
à nobre Constituinte Anna Maria Rattes o aparte,
que vem justamente reforçar o que eu iria referir,
isto é, a necessidade de que, nesta Constituição,
tenhamos garantias quanto ao cumprimento dos
princípios de isonomia que ao mesmo tempo ela
estipula. Não obstante esperarmos todos que esta
seja uma Constituição duradoura, seu texto deve
ser redigido a partir do "aqui e agora" e do que
pretendemos em função da transformação do
"aqui e agora". De modo que o "aqui e agora"
é que fornecerá sempre os parâmetros básicos,
até com relação às futuras propostas de modificação. A existência de discriminações de fato em
nossa sociedade, com relação a determinado segmento, é que levou à colocação enfática, nesse
capítulo, dos mecanismos de llarantia.
Com relação à outra pergunta de V. Ex', a respeito das delegacias, acho que é muito importante
ouvir todas as opiniões.' Se há uma, dez ou vinte
mulheres contrárias às delegacias, haverá outras,
no momento - e eu diria mesmo que é a maioria
- que não só são favoráveis li essas delegacias,
mas também lutam pela abertura de outras e pela
garantia das já existentes. É importante ter também uma visão de conjunto, porque, às vezes,
fulana de tal tem determinada opinião e ela é
feminista. Como se o fato de a pessoa ser feminista tivesse um peso maior do que o surgímento
das delegacias em termos de movimento social
e político.
O SR. CONSTITUINTEJOAQUIMHAICKELNão acha V. S' que as delegacias organizadas
especificamente para os casos de agressão e crimes contra a mulher discriminam a própria mulher? Não acha V.S' que é obrigação de qualquer
delegado cuidar dos crimes contra a mulher?
A SRA.JACQUEUNE PITANGUY - Sr. Deputado, existe, com relação ao menor, o Juizado
de Menores, onde o menor é atendido especificamente por um Juiz de Menores. É a chamada
discriminação positiva, porque se supõe que naquele ambiente o menor poderá ser atendido de
forma mais adequada. Não existem alguns espaços institucionais que atendem especificamente
alguns segmentos populacionais em função de
algumas características daquele segmento?
E disso que estamos falando. Existe um segmento populacional, as mulheres, que sofrem vexames e agressões sexuais e que, por toda uma
tradição histórica de nossa estrutura policial, não
têm acolhida nas delegacias normais, nas delegacias de bairro, mas que deveriam ter. Por se tratar
de ocorrências envolvendo aspectos sexuais, íntimos e emocionais, toma-se extremamente difícil
para a mulher narrar esses fatos, dar depoimentos
extensos e detalhados a um homem. Então, em
função disso é que se lutou pela criação desse
espaço, que significa uma conquista no âmbito
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de um aparelho repressivo do Estado, que é a
poIftica, uma conquista de um movimento social
que deu à Polícia maior democratização e que
se consubstancia justamente nessas delegacias
especializada'!
Eu gostaria que V. Ex' fizesse contato com as
delegacias, converssasse com as delegadas. Posso até enviar a V. Ex' algum material a propósito
do Encontro Nacional de Delegadas de Polícia,
realizado no Conselho. Suas dúvidas são justas.
Existe, de fato, um espaço que é específico para
a mulher. Mas, se não houvesse esse espaço, que
funciona inclusivea nívelde estrutura policialcom
efeito exemplar e pedagógico, existiriam mais crimes, mais impunidades e mais silêncio

o SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAICKELNão acharia V. S' mais eficiente criar uma comissaria em cada delegacia para que as mulheres
pudessem ser mais bem atendidas?
ASRA.JACQUEUNE PITANGUY - Bem, acho
que aí vamos entrar em uma série de discussões
que vêm sendo feitas em alguns Estados. Gostaria
até de estender-me sobre o assunto, mas não
sei se foge um pouco ao espírito dos direitos
e garantias individuais.
Eu diria, no entanto, que depende, Sr. Constituinte. Talvez em alguns Estados a estrutura policiei se adapte melhor à criação de uma cornislllII'ia, em outros não. É uma experiência que está
lIefldo feita, é relativamente recente e precisamos
de tempo para avaliar. Há hoje, cerca de 36 delegacias no País e estamos avaliando sua atuação.
Não são, é claro a solução para tudo. O espírito
critico é sempre importante.
Quanto à pena de morte, eu já havia respondido, anteriormente, que minha posição é contrária. Para mim é assunto encerrado. Não tenho
mais o que discutir. O nobre Deputado lembrou,
a propósito, o caso Denise. Efetivamente, em
meio aos vários crimes ocorridos no Riode Janeiro - são quase diários - um criminoso foi preso:
era um porteiro. Todos os outros que mataram

WeIizmente estásolto.
Além da convicção filosófica quanto ao direito
de cada um, e que não é posta em discussão,
obviamente - não vou aqui discutir minha convicção interna - argumentos desse tipo devem
ser levados em conta pelos Srs. Constituintes ao
tratarem a questão da pena de morte. Nossa Justiça é desigual, fundamentalmente em função da
classe social. Haveria, portanto, vários condenados à morte entre porteiros, desempregados e
operários. Não me cabe aqui, porém, discutir isso.
Do ponto de vista de minha convicção pessoal,
que não está em discussão, sou contra a pena
de morte.
Quanto à questão do Código da Mulher, sou
contra. No Conselho consideramos fundamental
que em todos os capítulos da Constituição esteja
permeada a questão. Nossa Carta Magna se refere
aos vários segmentos - classes sociais, grupos
étnicos etc. - que compõem a sociedade brasileira. Então, que cada um desses capítulos tenha
referência, se forem necessárias, a esses segmentos.
A SM PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Com
a palavra o Sr. Constituinte Antônio Câmara.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIOCÂMARA-

s,.. Presidenta, Dl'"Jacqueline Pitanguy.Presidenta

do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher,
Sr". Constituintes, minhas senhoras e meus senhores. Sou de um pequeno Estado da federação
brasileira, o Rio Grande do Norte, que já tem uma
tradição de luta pela cidadania da mulher. Aconteceu no Rio Grande do Norte o primeiro voto
feminino, a primeira prefeita do Brasil, a primeira
Deputada do Brasil. Então, já consta da nossa
História e da nossa cultura a defesa da mulher.
Tenho uma dúvida a respeito de uma questão
já explicada pela Constituinte Anna Maria Rattes.
Trata-se do primeiro artigo: "Homens e mulheres
têm iguais direitos.," Logo em seguida vem outro
artigo; que diz: "Todos são iguais perante a lei."
Não haveria, no caso, uma superposição?
Sou um homem que convive muito com a cidade e o campo. Uma das maiores discriminações
de que temos conhecimento no País é com relação à trabalhadora rural. Por exemplo, a trabalhadora rural além de ser dona-de-casa, além de
ter família, ainda ajuda o marido no campo. Ela
tem três trabalhos. Criaos filhos,trabalha em casa
e ajuda o marido no campo. No entanto, essa
mulher não tem direito à aposentadoria como
tem o homem. Nós temos de lutar pela aposetadoria também da mulher, porque, a meu ver, ela
trabalha igual ou mais do que o homem. Quando
se fazreferência a que "ninguém será prejudicado
ou privilegiadoem razão de .." acredito que talvez
o trabalhador rural e urbano esteja inserido aí.
Foi sábia a orientação do Conselho Nacional
dos Direitos da Melher com relação a esse parágrafo único, segundo o qual ficam liminarmente
revogados todos aqueles dispositivos legais que
contêm qualquer díscnmínação relativa a sexo
ou estado civil. Acho este parágrafo fundamental,
porque o que existir de discriminação será revogado.
A SRA.JACQUEUNE PITANGUY -Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE(Lúcia Braga) - A Mesa
pede desculpas ao nobre Constituinte Costa Ferreira, que estava inscrito logo após o Constituinte
Ubiratan Spinelli. Mas, na troca do Constituinte
Joaquim Haickel- que cedeu seu lugar à Constituinte Lídice da Mata - nós cometemos uma
omissão, que iremos corrigir.
Concedo a palavra ao Constituinte José Paulo
Bisol,Relator da Soberania e dos Direitose Garantias do Homem e da Mulher.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ PAULO BISOL
- Distinta Mesa, meus amigos e minhas amigas.
Não sei se terei inteligência suficiente para ser
breve como todos merecem. O pressuposto do
que eu vou dizerestá em que o homem e a mulher
são rigorosamente iguais em direitos e obrigações, de tal forma que a lei não pode atribuir
a um sem atribuir implicitamente ao outro, e não
pode exigir de um sem exigir implicitamente do
outro, ressalvadas duas especificidades gritantes:
a qestacão e a amamentacão.
Estabelecido esse pressuposto, quero perguntar à Dr-Jacqueline Pitanguy e às mulheres aqui
presentes se não acham que estão reivindicando
muito pouco. Vou explicar, porque sinto isso, em
termos, digamos, de pensar em voz alta.
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Parto da minha experiência de magistradofui trinta anos juiz e lidei com as leis. Esse dispositivo que diz serem todos iguais perante a lei,
punindo-se como crime inafiançável qualquer discriminação atentatória aos direitos humanos, foi
definido aqui como mecanismo de exeqüibilidade, como mecanismo de efetivação. A hipótese
é a de que inutilmente a lei consagra a igualdade
se a prática da lei não realiza essa igualdade.
É um problema complexo, mas sei que todos
aqui são inteligentes. Quando o juiz aplica uma
lei, ele não aplica exclusivamente a lei. Esta lei
entra em contato dialético com uma série de outras normatividades. A lei dispõe claramente determinada coisa, mas aquele dispositivo entra em
contato dialético, inclusive, com a normatividade
cultural. Deste contato de duas normas, a legal
e a cultural - e existem centenas de outras resulta uma terceira norma, que contém as duas
anteriores, mas é diferente de cada uma delas.
Através desse estranho processo - infelizmente,
não posso aprofundar-me no momento - realiza-se a discriminação.
É por esses caminhos difíceis, complexos, da
existência, que a discriminação se perfaz. Até,às
vezes, a título de generosidade e de compreensão,
eis que os maiores crimes da humanidade sempre
foram cometidos em nome de Deus e da liberdade.
Então, vejam bem, a questão é a cidadania
da mulher? Não, a questão é a cidadania do brasi·
leiro, Não temos uma só Constituição que tenha
definido cidadania. Como se nós soubéssemos
o que é cidadania! Sempre que, constítucíonalmente, tentamos algo a respeito de cidadania,
inserimos o primeiro dispositivo... Suponhamos
este aqui: homens e mulheres têm iguais.direitos.
Veja, Dr' Jacqueline, nós inserimos justamente
a cidadania no capítulo dos direitos individuais.
E a cidadania é, antes de mais nada, a expressão
da soberania individl,lalizada
A primeira preocupação constitucional de uma
assembléia, que quer mudar, precisa deixar isto
bem claro: A quem pertence a soberania e o que
é essa soberania em cada uma das mulheres e
em cada um dos homens? Não existe soberania
se ela não SI"! realiza, se ela não se concretiza,
se ela não se perfaz nas possibilidades de iniciativa
e participação do homem e da mulher.
Precisamos cuidar desse defeito constitucional,
defendendo legitimamente os direitos da mulher.
E eu parto de uma posição que aqui é desconhecida, com algumas exceções. Há dez anos
luto para trazer a mulher ao meu lado, em pé
da mais rigorosa igualdade.
Primeiro, portanto, é preciso definir bem soberania. Todos têm presente aquele velho refrão,
desgraçado, infeliz, miserável: "Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido". Este
é o conceito que temos de soberania. Todos os
golpes de Estado do Brasil foram cometidos sob
o apanágio dessa definição de soberania. Quando
se coloca uma frase genérica - "em seu nome
será exercido" - dá-se toda racionalização justífícatóría para os não-democratas intervirem no processo, porque sempre dirão que estão exercendo
a soberania em nome do povo.
Precisamos colocar, em primeiro lugar, na
Constituição, uma definição de soberania, dizendo que a soberania se expressa na cidadania. E
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no conceito de cidadania vai-se dizer que esta
é ,[ participação ou expressão individual da soberania, e que sua segunda dimensão são os direitos
individuais.
Se coloco um mecanismo de efetividade como
este aqui - e estou pensando em voz alta, não
sou dono da verdade - perdoem-me a sinceridade, não coloco nada, praticamente nada. A rigor, minhas queridas mulheres, a pobreza absoluta é uma inconstitucionalidade, já que o direito
fundamental é o direito à vida. E, quando se diz
vida, diz-se vida humanamente qualificada. Na pobreza absoluta a vida está desqualificada, porque
est/5 desumanizada. Um pobre absoluto não tem
condição ética de existência. Conseqüentemente,
a inconstitucionalidade é a mais violenta das inconstitucionalidades.
Como vamos superar a questão de definir maJ'lIViJhosamente bem isto? Não há capítulo constítucionalmente melhor elaborado que o dos direitos humanos. Como vamos mudar isto? Como
eu, a mulher está sujeita a uma opressão secular,
diferente de todas as demais opressões, porque
tem uma fundamentação psicanalítica e é insuportável, tomando homens e mulheres infelizes.
Evidentemente, ela vem à luta nesta Assembléia
Constituinte para reparar essa desgraça, podendo
levar a mulher à perda de perspectiva e oportuoolde de mudar.
Voou sugerir o que é e o que deve ser o mecanismo de efetividade, mas que garanta o direito
da mulher, o da criança à escola, a obrigação
do Estado em erradicar a pobreza, isto é, que
nos garanta a todos em igualdade de condições,
porque a possibilidade e o acesso de desencadear
o mecanismo está ao alcance de todos.
A sugestão que faço, parte de um conceito já
trab,31hadopor algumas Constituições modemas,
o de inconstitucionalidade por omissão. Toda vez
que uma mulher é discriminada ocorre uma inconstítuclonalldade por omissão, assim como toda vez que uma criança, em idade escolar, não
é escolarizada ou não encontra matricula. Estão
percebendo? O mecanismo que obrigará o Estado a levar essa criança à escola é o mesmo que
acabará com a discriminação ou, pelo menos,
recomporá o conflito e restabelecerá a igualdade.
Corno fazer?
Ern pdmeiro lugar, as Constituições modernas
restringem o conceito de inconstitucionalidade
por omissão. Há dois casos: quando o Congresso,
ou, no Estado, a Assembléia Legislativa, não elabora a lei complementar que a Constituição deterrnínou - cogitou-se aqui a uma sobre a mulher
-oe:orre uma inconstitucionalidade por omissão.
Isto deve ser alegado ao Tribunal Constitucional.
E este não apenas declara a inconstitucionalidade,
mas legisla no lugar de quem não o fez e tinha
o dever de fazp.ln - oositividade e eficiência.
O segundo caso ocorre quando o Executivo
não realiza o ato administrativo previsto pela
Constituição ou por uma lei superior. Estes dois
comportamentos já estão constitucionalmente resolvidos. Hoje, o Executivo, nesses países com
Consltituições modernas, não pode fazer o que
se fa;: no Brasil e o Legislativo não pode deixar
de fazer as leis complementares, como aqui ocorre. O avanço é enorme.
Mal; nós, brasileiros, não temos mais por que
não criar e não dar um exemplo à Humanidade.
Temos de estabelecer o princípio da inconstitu-

cionalidade por omissão, em todas as hipóteses
relativas à soberania e à cidadania. Como fazer
isso? Criando - e a idéia já está presente no
Anteprojeto Afonso Arinos - a defensoria do povo. Por que as mulheres não lutam por uma defensoria do povo, na qual o número de membros
mulheres seja igual ao dos homens? Por que a
mulher não se incorpora na defensoria do povo
através de preceito constitucional ou de lei complementar que dirá como se organiza a defensoria
do povo? o que estou querendo dizer é que se
alguém conhece a história do ombudsman sabe
que através dessa experiência de origem eslava
o povo chegou mais próximo do justo e conseguiu
maior participação nas decisões do Estado. O
ombudsman é a nossa defensoria do povo. lmagino um órgão onde o número de homens e
mulheres seja eqüipolente, de tal forma que a
própria cultura não tenha condições, através de
sua normatividade, de gerar um comportamento
institucional, comprometido pela ideologia machista, às vezes inconsciente.
Mas uma defensoria do povo não resolveria,
se ampliarmos o conceito de ínconstítucíonalídade por omissão, se não criássemos também
um tribunal constitucional. E a mulher tem de
exigir a sua participação nesse Tribunal. A lei,
pelo menos a constitucional, não tem de expressar o ser da sociedade, tem de expressar o dever
ser da sociedade. Expressando o dever ser tornase programática, linda e impraticável. A isto é que
chamo, Jacqueline Pitanguy, de mecanismo de
execução, mecanismo de aplicação, mecanismo
de efetivação, mecanismo de exeqüibilidade, como queiram chamá-lo, A existência de dois órgãos que estão ali precisamente para afirmar e
para garantir, dia a dia - é o seu oficio - as
constitucionalidades, as igualdades, as não discriminações. Então, através de uma idéia genérica
que alcança o pobre - pelo menos em estado
de pobreza absoluta - que alcança a criança,
que alcança o doente que precisa de um hospital,
que alcança os aposentados, que alcança todos
nós, a mulher conquista um instrumento que dificilmente conquistará em textos como este:
'Todos são iguais perante a lei, que punirá
como crime inafiançável qualquer discriminação atentatória aos direitos humanos."
A sugestão que deixo escapa dos limites da
discussão hoje desenvolvida é mais abrangente,
mas tenho a convicção de que é o único caminho
prático e concreto de estabelecermos um processo de tranformação cultural, em que a lei será
o instrumento básico para esta transformação.
Aqui foi dito pelo Constituinte Joaquim Haickel
que estamos preocupados - não quero mais
ocupá-los, mas só para encerrar - com uma
Constitui cão aue dure muito.
Com a devida vênia, não estou preocupado
com isto, ou seja, nem com uma Constituição
que dure muito nem com uma Constituição que
seja sintética. Porque este é o esquema estratégico dos conservadores, dos que não querem mudar, não querem mudar sequer a relação homem
e mulher.
Uma sociedade desorganizada - permitamme que eu lhes diga com a maior síntese possível
à minha pobre inteligência - não tem como fazer
uma Constituição sintética que não seja uma palhaçada. Porque uma Constituição sintética é pro-
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duto de uma sociedade sólida, em que a norrnativídade já é realizada pelo equilíbrio na correlação
das forças sociais. Quando as forças sociais operam a partir dos limites mínimos da dignidade
humana, essa sociedade está sólida e pode-se
fazer uma Constituição de cinqüenta dispositivos
ou de cem dispositivos, porque a sociedade está
organizada. Mas uma sociedade desorganizada
que faz uma Constituição sintética é uma sociedade tão incompetente, que não sabe distinguir
a mais estúpida e graciosa fantasia de uma realidade. Isto é fantasia. E é uma fantasia malandra,
maliciosa. Temos de fazer...
Somos uma sociedade organizada? Ponho em
discussão isto. É uma evidência que somos uma
sociedade desorganizada. Bom, se há uma evídêncía, temos de organizar a sociedade. Ou existe
alguma outra coisa que possamos fazer antes de
organizar a sociedade? Alguém pode me dizer,
aqui, se existe alguma coisa que devamos fser,
antes de organizar a sociedade brasileira? Acl10
que não. Creio que estamos aqui para tentar 0rganizar a sociedade brasileira. E como é que vamos
organizar? Através de leis transformacionais. Entendem o que quero dizer'?
A Constituição que vamos fazer, se formos decentes, será uma Constituição de vida bem delimitada temporariamente. Quanto mais delimitada
melhor para nós. E nada sintética.
Para concluir, vou explicar por quê.
A Constituição tem de ser o instrumento da
transformação da sociedade brasileira. Se ela for
um bom instrumento da transformação da sociedade brasileira, ela transformará a sociedade, digamos, em quinze anos. E, transformada a sociedade, uma lei transformacional perde o seu sentido. E vamos ter que fazer outra Constituição.
Prestem bem atenção. Este discurso é um discurso safado, feito por pessoas, às vezes, que não
são safadas, que são bem intencionadas, mas
que não alcançam a malícia, o caráter estratégico
da coisa. Então, ponto final.
Mulheres! Quem conhece a sujeição, a discriminação, quem vive a desigualdade tem a paixão
da transformação, ou não tem nada. Mas vamos
fazer essa transformação de tal forma, que, transformando as cosias para a mulher, transformemos as coisas para esse outro miserável índíscríminado que é o pobre brasileiro, para essa outra
desgraçada vítima da normatividade nacional, a
criança.
A sugestão que faço não é para o mecanismo
específico de defesa da mulher, é para inserirmos
na Constituição um esquema, um mecanismo
de efetivação de exeqüibilidade, de execução, de
aplicação tal que ninguém mais possa ser vítima
de uma omissão da sociedade ou do Estado sem
ter o que fazer. E vamos adicionar - se aceitarem
minha idéia - ao tribunal constitucional e à defensoria do povo conceitos abrangentes que ataquem o problema, mesmo os problemas específicos da mulher. Vou citar um, ao acaso: a violência, a especificidade dessa violência contra a mulher. Por que não colocamos na Constituição que
existe a ação penal subsidiária direta? Se o Estado
não age, qualquer cidadão é titular da ação, qualquer mulher entra com a acão,
Assim - poderia citar mais casos, mas não
quero cansá-los - a sugestão que dou é para
aprofundarmos o assunto e para, ao invés de mecanismos aparentemente efetivos. estabele-
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cermos um só e definitivo mecanismo que faça
de uma Constituição de princípios transformacíonaís uma prática política e social do Brasil.
Era a minha contribuição, no momento. (Palmas.)

A DRA JACQUEUNE P1TANGUY - Eu queria
agradecer ao Constituinte José Paulo Bisolo compromisso com a transformação das relações desiguais e hierarquizadas entre homens e mulheres,
vigentes na nossa sociedade.
S. Ex' destacou uma questão da maior importância, a do exercício da soberania. Em minha
exposição tratei do assunto, chamando a atenção
para o fato de que devemos distinguir entre a
liberdade propriamente dita, que seria a possibilidade concreta do exercício e da participação em
níveis de igualdade, de todas aquelas garantias
a nível do Direito Civil, do Direito Penal, do Direito
do Trabalho, que permitiriam que efetivamente
essa liberdade viesse a ser exercida. Quando S.
Ex' usa a expressão "soberania individualizada",
acho que é uma expressão para a cidadania. A
cidadania seria a soberania individualizada ou a
possibilidade desse exercício da liberdade, entendida como participação política fundamentada na
igualdade de condições.
No que se refere à sugestão de se criarem mecanismos como o "ombudsmann" e o tribunal
constitucional, acho muito interessante, sobretudo se considerarmos um ponto levantado na exposição de S. Ex' a terceira norma. Quer dizer,
aquela norma que leva à discriminação, justamente a írnbrícação, ou seja, a tradução cultural
da Biologia. No momento em que traduzir-mos
culturalmente o biológico e considerando-se que
essa cultura era impregnada de valores, de crenças, de hábitos e de costumes discriminatórios,
esses valores, esses valores, essas crenças e esses
hábitos estarão presentes naqueles que fazem as
leis e as interpretam.
De modo que existe, sem dúvida, uma terceira
norma. E estamos acompanhando isso permanentemente, sobretudo nos casos de impunidade
em crimes de morte cometidos contra a mulher.
Uma peça claríssima, dessa terceira norma é a
chamada legítima defesa da honra, que exernplificabem.
Gostaria, então, de defender nossa posição
quanto a esses dispositivos constitucionais, por
entender que eles não seriam excludentes, ao lado
de uma série de outros espaços e mecanismos,
como a instituição do "ombudsman", que é da
maior importância, ou dos tribunais constitucionais, que viríamos a lutar para que fossem instituídos.
A SRA PRESlDENTA (Lúcia Braga) a palavra o Constituinte Costa Ferreira.

Com

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA Sra. Jacqueline Pitanguy, demais membros da
Mesa, Senhoras e Senhores, estamos deveras felizes em poder participar desta reunião e contemplar as forças ativas da Nação brasileira, no verdadeiro exercício dos seus direitos. Quando a Constituinte foi convocada, todos os brasileiros sentimos a grande expectativa de que alguma coisa
haveria de mudar, em benefício da sociedade,
do homem e da mulher.
Observamos e lemos, aqui, o trabalho esmerado desse setor liderado pelas mulheres que,

em boa hora, estão alçando suas vozes em defesa
de um direito que não lhe é apenas conferido
pela sociedade, mas pelo próprio Criador - direito este que ninguém pode roubar.
Temos observado que nas democracias ocidentais o direito da mulher, cada vez mais, tem-se
ampliado. É bom que se diga que, hoje, as mulheres do Japão têm avançado nas suas conquistas,
especialmente no campo do Direito, e sentem
grande simpatia pelos Estados Unidos, porque
foi aquele país que, através da democracia e do
direito da liberdade, fez com que as mulheres
do Oriente pudessem, hoje, estar experimentando
tal liberdade.
Nós, no Brasil, estamos cada vez mais contemplando essa ampliação das reivindicações das
mulheres. Ficamos revoltados quando uma mulher, na sua adolescência, na sua juventude, contrai matrimônio e, às vezes, estandojá empregada,
sente-se amedrontada, porque ao contrair gravidez é sumariamente despedida do seu emprego,
em que pese ao fato de alguns dispositivos de
nossa legislação ordinária lhe darem garantias.
Mesmo assim. são despedidas.
O i1ustr'e SenadorJosé Paulo Bisolfez um relato
muito abrangente e profundo, tanto do ponto de
vista jurídico como do ponto de vista filosófico.
Podemos verificar o que acontece com a mulher
brasileira, nossa companheira nesta trajetória tão
dificil e árdua, mas que sempre está ao nosso
lado, quer como esposa, quer como mãe, quer
como filha. Isso nos dá a tranqüilidade e a segurança de que devemos lutar para que o direito
da mulher seja ampliado, eliminando essa discriminação desumana e animalesca, que procura
tirar o direito que, através dos tempos, ela vem
procurando colocar no devido luqar,
Existem muitas pessoas querendo evitar esse
avanço, pois receiam que, se a mulher ampliar
seus poderes, praticamente sobrepujará o homem. Claro que isso é uma falácia mordaz, porque a mulher, ao crescer e atingir sua plenitude
e sua emancipação, fará com que o homem se
sinta muito mais tranqüilo e seguro. Vimos, em
certo período da Hístóna, à época do matriarcado,
que a mulher deu sua contribuição à humanidade
e, através dos tempos, sempre procurou exercer
seu papel com dignidade e humanidade.
Por isso, o papel da mulher, aqui encarnada
na pessoa da Dra. Jacqueline Pintanguy, nos traz
um grande alento, a fim de que possamos, nesta
Subcomissão, discutir com mais profundidade
esse direito, que precisa ser ampliado urgentemente. Vemos que o homem, muitas vezes, só
quer usufruir dos beneficios que a mulher lhe
propicia, mas não lhe dá em troca o que ela merece. Não são todos, mas muitos não querem retribuir o que a mulher lhes propicia. Como dizia
o primeiro orador, o homem não pode viver na
sociedade sem a mulher, assim como a mulher
não pode viversem o homem. Ambos se complementam. Então, por que criar uma barreira para
que a mulher não atinja seu direito legítimo e
legal?
Acredito que a Constituinte está dando às mulheres a grande oportunidade de participarem
deste acontecimento nacional, qual seja o de, com
sua bandeirinha empunhada, tornar realidade a
conquista dos seus direitos, que durante muitos
anos foram tumultuados e até mesmo seqües-
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trados, Não aceitamos isso de maneira nenhuma,
porque dependemos demais da mulher.
Após estas considerações, desejo falar um pouco sobre a discriminação, que, realmente, é um
ato tremendo, que nos irrita e constrange. Tenhome batido muito porque até hoje não me conformo com a discriminação que estão cometendo,
na Constituinte com o negro, com a população
indígena, com as pessoas deficientes e com as
minorias. Para mim isso é aterrador. Sinceramente, acho, que o negro tem os mesmos direitos
e garantias individuais que qualquer outro ser humano, assim como o Indío e outras minorias.
Numa sociedade onde os segmentos são amplos,
não poderíamos chegar a este patamar e dedicar
um capítulo à soberania, aos direitos e garantias
do homem e da mulher, distribuir um terço da
Comissão, no último, falar sobre os direitos e garantias individuais,sendo que, na parte social, entram os funcionários públicos, os trabalhadores,
o índio, o negro, as minorias e os deficientes.
Acho que está havendo uma grande discriminação nesta parte.
Está na hora de a Dra. Jacqueline Pitanguy
e outras batalhadoras lutarem também para que
se apresentem algumas sugestões sobre este assunto, já que a mulher negra e a índia estão lá
Ontem ouvi um índio dizendo: "Eu sou homem
tanto quanto V. EX, Senador. Eu tenho os mesmos sentimentos, eu tenho os mesmos ideais.
V. Ex' quer viver; eu também quero. V. Ex' quer
prosperar; eu também quero prosperar."
Então, não há por que se deixar ninguém de
fora nesta Comissão.
Falou-se aqui acerca da discriminação - quer
dizer, há lei para uns; para outros, não. No que
se refere à Delegacia das Mulheres, em São Luis,
na Câmara Municipal, debatemos esse assunto.
Se não estou engando, parece-me que já está
sendo implantada a Delegacia da Mulher em São
Luís. Isso foi fruto de debates e achamos que
é necessária. Alguns dizem que o fato de haver
uma Delegacia de Mulheres é uma discriminação.
Não. Estamos aprimorando os mecanismos
constitucionais, para que no momento exato, a
pessoa possa fazer uso do seu direito e acionar
aquele dispositivo que melhor lhe dê segurança
e garantia. Tomara que se instalem em todo o
Brasil delegacias especializadas de mulheres, pois
isso é importante.
Gostaria, também, de dizer que nossa Constituição não deveria ser sintética. Deveria ter maior
abrangência possível. Com isso se diminuiria o
universo de leis extravagantes que ai estão e que
fogem à competência da Constituição. Mas, o que
se faz é um artigo sintético. Tem de haver uma
lei ordinária para regulamentar todos os setores
da sociedade. Muitas vezes, faz-se um compêndio,
como a legislação trabalhista, o que é um acinte,
um absurdo. Às vezes, um advogado está defendendo o direito trabalhista de uma pessoa, vem
um outro, cita um dispositivo já mais recente e
põe por terra aquele direito. Então, se houvesse
esse dispositivona Constituição, que aconteceria?
Leis, sim, mas ordinárias, mais resumidas, que
complementariam apenas os dispositivos constítucionais.
Isso, sim, precisaríamos ter nesta nova Constítuição. Não sob a argumentação de que uma
Constituição um tanto prolixa ocasionará sua rnu-
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--------------------------------dança sem demora. Não. Precisamos colocar tude, na Constituição, ou seja, o direito da mulher,
o direito do negro, enfim, todos os direitos de
que o ser humano necessita para sobreviver com
tranqüilidade na sociedade.
Não tenho reparos a fazer, a não ser quanto
à nomenclatura. Gostaria de dar outra sugestão,
se possível. Por exemplo, o "tem direito" já foi
referido. Fala-se em discriminação, por exemplo.
no parágrafo único. No outro artigo, que não tem
número, fala-se em "qualquer discriminação". Fala-se, no § 1°, em "prejudicado" ou "privilegiado"
Quer dizer, aí há três discriminações. Acho que
seria bom se a Dra. Jacqueline Pitanguy pudesse
reler os artigos e ver o que poderia ser alterado.
Poderia ampliar o artigo ou, então, usar outro
termo, Podemos ir à Comissão e fazer um reparo
que poderá não sair com aquela originalidade,
como as mulheres querem. Fica muito esquisito
encontrar-se um dispositivo na Constituição em
que se leia: "É proibida a discriminação de sexo
ou de estado civil".Ou, então, "é proibida a discriminação atentatória aos direitos humanos." A expressão "direitos humanos" engloba esse caso.
Gostaria que a Dra. Pitanguy refletisse sobre
ísso.Se fosse preciso fazer um reparo, que fosse
feito, a fim de que simplesmente não coloquemos
no contexto a aspiração e a reivindicação da mulher, que é muito justa.
(~uero parabenizar V. S' pelo trabalho, muito
bem feito. Continue assim, que o Brasil vai melhorar. Muito obrigado. (Palmas.)

Confesso que eu pertencia à Comissão da Ordem Econômica. Quando aqui cheguei fiquei surpresa ao ver a importância que se dava à ordem
econômica e um certo descaso que se dedicava
a esta Comissão. Isso revela, naturalmente, que
o nosso País, como, de resto, o mundo em geral,
dão enorme valor aos tratados econômicos e desvalorizam aquilo que é fundamental, ou seja, o
desenvolvimento, o crescimento interno do ser
humano. Por isso, nesta Subcomissão temos um
trabalho dobrado, o de reconhecer os direitos do
ser humano e o de mostrar à sociedade que s6
vamos construir um mundo melhor e justo à medida que os direitos do ser humano forem considerados os mais importantes da vida.
Não temos, de forma algumas interesse em
dicotomizar a sociedade entre sociedade de homens ou de mulheres, mas aqui estamos para
revelar o grito silencioso daqueles que sofrem
torturas diárias nas delegacias, aqui estamos para
revelar o descaso e o desapreço que se têm pela
cultura indígena; aqui estamos para dizer que a
pessoa deficiente merece ser tratada como ser
humano, não com pena; aqui, enfim, estamos
para falar do direito à vida.
Honra-nos muito, nesta Constituinte, fazer parte
de um grupo de vinte e seis representantes do
sexo feminino, a quem Deus deu o direito de
gerar e conceber a vida. E nós, que tivemos esse
direito, que sabemos o que é ter em nosso ventre
uma vida, um ser humano, mais do que nunca
haveremos de falar alto em favor da vida.

fi. SRA. JACQUELlNE PINTAGUY - Queria
agradecer ao nobre Constituinte Costa Ferreira
as palavras de incentivo, muito importantes para
nós, Muito obrigada.
(Reassume a Presidência o Constituinte Antônio Mariz).

Neste momento, gostaria de fazer algumas considerações sobre o que aqui foi referido. a Presídenta do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher disse, aqui, numa reunião, que o nome da
nossa Comissão - ..... Direitos e Garantias do
Homem e da Mulher" - não foi uma pretensão
das Constituintes. Quanto a mim, eu queria dizer
que nada mais somos, aqui, do que caixa de ressonânda dos movimentos organizados da sociedade. Desta forma, o que fizemos foi interpretar
as aspirações de todos os segmentos que reívíndicam participação na Constituição.

o

SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Com
a palavra a nobre Constituinte Lúcia Vânia, de
Goiás. (Palmas.) Pediria licença à Constituinte Lúcia Vânia para convidar o Senador José Paulo
Bisol fazer parte da Mesa, uma vez que já interveio
no debate e pelo fato de ser o Relator da Comissão
da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher.

fi Dra. Jacqueline Pintaguy pede licença para
fazer uma comunicação. Em seguida terá a pala.
vra a nobre Constituinte Lúcia Vânia.
A SRA. JACQUEUNE PINTAGUY - Gostaria
de avisar que também trouxemos propostas para
as outras Comissões. Estão aqui presentes pessoas do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, e se algum dos Srs. Constituintes tiver ínteresne em procurá-Ias, serão identificadas. Elas trazem propostas pata outras Comissões. Obrigada.
A SRA. CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Sr.
Presidente desta Comissão, Sr. Relator, Sra. Presídenta do Conselho, Sr. Vice-Presidenta, Sr. Relator
da Comissão dos Direitos e Garantias do Homem
e da Mulher, queridas funcionárias desta Casa,
mulheres batalhadoras que mostram sua eficiência, sua dedicação e sua perseverança, Senhoras
e Senhores. Talvez, nós, aqui, façamos parte de
uma Subcomissão e de uma Comissão que é
a revelação maior do ser humano, e da maior
importância para esta Constituição, porque vamos tratar de um tema dogmático.

Em segundo lugar, gostaria, também, de revidar, aqui, aqueles que criticam a especificação
de homem e mulher nesta nova Constituição. Em
função de quê? Eu sugeriria ao nosso Presidente
que convidasse vários juristas, para ouvirmos suas
opiniões, pois aqui foi dito que esse título ofende
o direito brasileiro. Acredito que não e, mais do
que nunca, estou certa de que aqui estamos para
construir um pensamento brasileiro, de acordo
com nossas reivindicações, com nossos desejos
e dificuldades.
Quanto à intervenção do Sr. Senador José Paulo Bisol, primeiramente gostaria de aplaudir S.
Ex', pelo brilhantismo de suas palavras. Mas, embora eu não seja jurista, ouso contestar parte de
seu pensamento. S. Ex' enfatizou aqui que as frases genéricas - e exemplificou com a exPj:eSsãO
"todo o poder emana do povo ..." - a nada evam.
Ao mesmo tempo, disse que nossas leis têm seu
embasamento jurídico mas que, na sua aplicação,
obedecem a uma dialética em que se envolvem
o Direito e também os costumes, a cultura e até
o fator psicológico. Em função disso eu perguntaria a S. Ex" como advogaria fosse colocada genericamente a situação da mulher, da criança etc.
E, ao mesmo tempo, considerando que a forma

genérica mostrou-se, de certo modo, ineficaz em
nossa Constituição, como poderíamos afastar essa dialética em que se envolvem os aspectos culturais e psicológicos em confronto com o próprio
Direito?
Outro ponto que V. Ex" defende é a criação
da defensoria do povo. Ao defender uma Constituinte prolixa - em face das características de
nossa sociedade e concordo que ela é desorganizada - V. Ex" afirma que a Constituição precisa
refletir essa mesma sociedade, já que temos de
construir nosso pensamento. Ao mesmo tempo,
porém, em que V. Ex" afirma isso advoga que
as mulheres participem da defensoria do povo.
A nós, mulheres, no entanto, não é dado o direito
de participar normalmente da atividade política.
E, quando o fazemos, pagamos um preço altíssimo, temos de abdicar de nossas funções de mãe
e mulher e nos tomarmos quase que homens
para alcançar esse lugar e obter essa conquista.
Quero dizer também a V. Ex" que aquelas que
conseguem esse espaço o fazem de maneira, até
certo ponto, privilegiada, por ser negado à mulher,
desde sua inserção na escola, o direito de se informar, de participar.
Então; é preciso que essa Constituição não desconsidere isso, é preciso que não adotemos mecanismos de uma sociedade organizada, uma vez
que a nossa se encontra inteiramente desorganizada. No meu modo de entender, a nova Constituição brasileira, a exemplo do que dispõe a Constituição do México em relação ao trabalhador, tem
de especificar exatamente aquilo que representa
o direito da mulher.
Concordo com V. Ex', quando diz que uma
Constituição não deve ser eterna e que não devemos preocupar-nos com esse aspecto, mas temos de ter a preocupação de que reflita nossa
realidade. Nosso desejo, como mulheres, é de
que nossos apelos e nossas necessidades sejam
ouvidos e considerados nesta Carta. Por isso estamos aqui. E estamos pagando um preço altíssimo
por estarmos aqui.
Muitas vezes, somos consideradas pessoas vaidosas por estaremos aqui. Como se não houvesse
necessidade de participarmos do momento político do País! Muitas vezes, somos consideradas
pela elegância ou pela beleza, muito menos pelo
que significamos em termos de esforço e de perseverança. (Palmas.)
Por conseguinte, embora considerando brilhantes os mecanismos que S. Ex' defende e sugere, acho que o problema da mulher precisa,
ser melhor aprofundado e especificado.
.
Agradecendo a atenção de todos, quero dizer
da minha felicidade em participar deste momento
histórico do nosso País. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Concedo a palavra à Dra. Jacqueline Pitanguy.
A SRA. JACQUELlNE PIGANGUY - As palavras da Constituinte são dirigidas, sobretudo, ao
Sr. Senador José Paulo Bisol.
Com relação ao Conselho, porém, peço a atenção da nobre Deputada que me antecedeu na
tribuna. No que se refere à questão do título da
Comissão, eu teria dito que foram as Sras. Deputadas que também tomaram él dianteira, interessando-se e comprometendo-se no sentido de que
houvesse essa separação. O Conselho, sem dúvida, tem todo o interesse nisso, não só porque

34 Quinta-feira 21

DIÁRJO DAASSEMBlÉIA NACIONAL CONSlTTlJIIfTE -(Suplemento)

reflete uma série de reivindicações de vários segmentos sociais femininos, como também pelo
fato de, a partir de seus próprios programas e
perspectivas, seu maior empenho ser o de ver
diferenciada esta Subcomissão em termos de direitos do homem e da mulher. Para tanto, contamos com o apoio de Deputados que também,
na sua trajetória de vida, não apenas refletem as
reivindicações de diversos setores, mas já chegam
a esta Casa com uma série de posições mais
ou menos amadurecidas em tomo dessas questões e, portanto, efetivamente lutaram para que
o título da Comissão fosse mantido neste sentido.

o SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Concedo a palavra ao Sr. Constituinte José ~aulo Bisol, para fazer considerações sobre objeções levantadas pela Constituinte Lúcia Vânia.
o SR. CONSTITUINTE JOSÉ PAULO BISOL
- Vou fazer, o mais rapidamente possível, algumas considerações não sobre as objeções, porque não as senti como tal, mas sobre as observações e as restrições aqui levantadas.
Primeiramente, o problema da inutilidade dos
princípios normativos genéricos. Talvezeu me haja expressado mal. Tode princípio normativo, para
ter algma eficiência, precisa ser genérico. Uma
das características da lei - quiçá a mais importante - é a sua generalidade. Tanto assim que
estamos trabalhando a partir de conceitos doutrínârícs e filosóficos muito elaborados. Tanto é assim que as leis são feitas de expressões que contêm conceitos carecidos de uma determinação
complementar.
Por exemplo, se se escrever, no Código Penal,
"mulher honesta", expressão que se quer retirar
do Código Penal - quero dar um exemplo marcante, por isso o escolhi - aí a lei não diz o
que é "mulher honesta". O juiz é quem vai fazer
a complementação valorativa - porque é um
conceito valorativo, é um juízo de valor. Se ele
o fizersubjetivamente, será um mau juiz.Maspode
ser que ele seja um mau juiz sem saber o que
acontece muito frequentemente. Para complementar um conceito genérico que carece de uma
complementação valorativa,ele precisa retirarda
sociedade o conceito valorativo.Umjuiz,no máximo da sua objetividade, recolhe da sua sociedade
um conceito complementar da lei. E recolhe o
mau conceito, porque é o conceito cultural machista, pois a sociedade é machista.
'. Era essa referência que eu estava fazendo. Quer
dizer,há um nívelde profundidade teórica e prátíca. Não estou aqui alegando conhecimentos, apenas estou usando minha experiência de juiz.
Da mesma forma, algumas leis carecem de
complementação determinativa. Quando, por
exemplo, a lei penal fala em furto de pequeno
valor,não dizo que é pequeno valor.Essa complementação vai ser feita pelos juízes e deve ser desentranhado da sociedade. Até agora tem sido
muito mal feito, porque pequeno valor tem sido
considerado o salário mínimo e, para mim, quatro
salários mínimos ainda são "pequeno valor".
Era este o sentido que eu queria dar, ou seja,
há um processo dialético. O juiz jamais aplica
a lei, já que toda lei é, objetivamente, inaplicável.
Para se tomar aplicável ela precisa ser complementada por conceitos que estão fora dela e que

normalmente estão na sociedade. Esta complementação o juizfaz até inconscientemente.
Quanto ao problema de se especificarem os
direitos da mulher não tenho nenhuma objeção.
Por exemplo, usar a expressão "pessoa humana"
é, do ponto de vista da linguagem jurídica, mais
correto do que usar a expressão "homem e mulher". Não há dúvida alguma. Se quisermos utilizar
uma expressão que seja mais correta do ponto
de vista da linguagem jurídica, vamos usar a expressão "pessoa humana". Se quisermos marcar
a fim de produzir alguns resultados, algumas conseqüências culturais e substituir a expressão "pessoa humana" por "homens e mulheres", estaremos digamos assim, traindo de certa forma, a
linguagem jurídica, mas - quem sabe? Criando
um pequeno mecanismo de transformação da
cultura. Eu não sou contra. Prefiro uma Constituição que desrepeite a linguagem jurídica, mas
que tenha produtividade social, a uma Constituição perfeita do ponto de vista da linguagem
jurídica e sem nenhuma produtividade social. Então, nenhuma objeção quanto a este aspecto.
Relativamente à participação da mulher na sociedade e à implícita e inerente dificuldade no
campo da cultura, eu diria que a Históriacolocou
a mulher numa tal dimensão de atividades especificadas culturalmente - e que não são especificáveis naturalmente - que ela tem dificuldades
de exercer a soberania individualizada, que é a
cidadania. Então, o que é que está acontecendo
aí? Pelo tipo de vida que a sociedade impõe à
mulher, ela tem uma inerente dificuldade para
exercer sua cidadania. QUerdizer,ela fica desigualada em relação ao homem no exercício de suas
atividades. Ambos são, conceitualmente, cidadãos, mas, no exercício da cidadania, consubstanciado no exercícioda soberania individualizada
é no exercício dos direitos individuais, ela fica
prejudicada, porque dispõe de menos tempo,
uma vez que suas tarefas são mais absorventes.
De qualquer forma, porém, ilustre Deputada,
entendo não ser fácilatravessar a resistência masculina. Se inventássemos um tribunal constitucional, em que a Constituição exigisse a participação igual da mulher na defensoria do povo.
estaríamos sacrificando um pequeno número de
mulheres em nome da redenção e da liberdade
da mulher.
Quer dizer, vamos escolher homens competentes para serem juízes constitucionais, mulheres
competentes para serem juízas constitucionais,
ou defensores do povo.Vamos fazer essa escolha.
Quantos são? São tão poucos! Nem sabemos
qual será o número de membros da defensoria
do povo, que eu acho que no Brasil precisa ser
grande, porque há o que atender! Masjá o tribunal
constitucional implica um número bem menor.
Eu acho que a mulher tem de fazer esse sacrifício.
Trata-se de revolucionar a idéia. Podemos escrever mil conceitos genéricos, mil conceitos especificadores dos direitos da mulher, mas se não colocarmos isso aí não vai resolver nada. Ao passo
que, se colocarmos isso aí sem a especificação,
vai resolver. Entendem? Quer dizer, aceito o processo de especificação, mas acho subsidiário.
Acho fundamental que a mulher esteja presente
na estrutura do Estado. Sobretudo em duas estruturas fundamentais. Uma em que vai exercer a
função de corregedora do poder. Porque o "ombudsman" é um corregedor do poder. O juiz, o
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intocável juiz, o intocável Supremo Tribunal, o
Senador consuetudinariamente marcado por um
processo que precisa ser sacudido, todas essas
pessoas, todos nós estaremos sujeitos ao "ornbudsman", É a força da defensoria do povo. A
lei não saiu, somos denunciados. Se estabelecermos uma lei, por exemplo, dizendo que "o
concurso público é obrigatório, com exceção ...",
as exceções serão denunciadas.
Então, isso aí me parece uma questão de eficiência. Eu posso fazer uma elaboração inteligentíssima, especificando os detalhes necessários para que a mulher seja igualada, mas sem essa
especificação estabelecendo os princípios da
igualdade de todos, da cidadania de todos. Eu
defendo a mulher com mais eflcêncía e, com
ela, o pobre absoluto, e, com ela, o homossexual
de qualquer sexo, e, com ela, o negro, e assim
por diante.
Por último, eu diria que não é a primeira vez
que me insurjo contra a idéia de uma Constituição
sintética. Eu morro para que não aconteça essa
Constituição sintética. Perdoem-se a expreessão,
mas ela é uma "sacanagem". A Constituição sino
tética é uma "sacanagem". Quer dizer, é o modo
pelo qual nada iremos mudar, fazendo uma linda
página de literatura jurídica, de literatura constitucional. O Brasil tem sua especificidade, consubstanciada na sua desordem, na sua injustiça social,
na insuportabilidade da vida cotidiana, na insuportabilidade da ordem social brasileira.Este é o nosso problema. Então, vamos apunhalar essa desgraçada ordem de uma forma incisiva, positiva,
atacando ponto por ponto os seus efeitos, senão
nós não vamos consequír nada.
Agora, a última observação. Nós, no Brasil, por
uma questão de formação cultural, universitária,
colegial, familiar, temos um terrível defeito analítico. Achamos que tudo se analisa pela bipolaridade. Se não é branco, é preto. Se não é bom,
é mau. Se não é justo, é injusto. Mas a vida não
é assim. Então, quando ataco a Constituição sintética não estou defendendo a Constituição prolixa.
Trata-se de uma bipolaridade que meu tipo de
análise não aceita. Pode ser até que a extremidade
contrária de sintético seja o prolixo. Mas o que
eu quero dizer é que quando o assunto é complexo sua expressão é necessariamente complexa
e a sua simplificação é necessariamente a sua
distorção. Não quero uma Constituição que tenha
tantos artigos como o Alcorão ou tantas págínas
como a Bíblia. Mas eu gostaria de fazer uma Constituição na qual escrevêssemos "reforma agrária",
de tal forma que ela realmente existe, que ela
não fosse brincadeira do Poder e que ela não
fosse estímulo para a violência. Prometer uma
reforma agrária e não realizá-la estimula assassi·
natos. Quantas violências ocorreram em conseqüência dessa imprudência política? Então, temos de fazer o quê? AConstituição tem de amarrar a reforma agrária de tal forma que ou ela
sai ou as mulheres e os homens da defensoria
do povo e do tribunal constitucional vão tirar a
investidura de quem tem o dever de fazer. Nós
temos de colocar na Constituição a perda de investidura de quem quer que seja. A começar por
Deus! Senão a ajuda perde a investidura. A idéia
para mim é esta. Do contrário para mim Constituição é um brinquedo jurídico. Trabalharei 30
anos com leis, resolvendo pequenos conflitos in-
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às vezes, dolorosos, profundos, mas
individuais. O nosso problema, antes de solucionar as questões individuais, é solucionar a questão
social. Nós somos - perdoem-me - criminosos.

díviduais -

O SR. PRESIDENTE (Antônio Maria) - Concede a palavra a Dr' Jacqueline Pitangui para uma
apreciação sobre o que acaba de ser dito.
A SRA.JACOOEUNE PlTANGUY - Estou um
pouco preocupada com a questão das definições
leHais colocadas como subsidiárias ao exercicio
de alguns mecanismos institucionais, como seria
a instituição do "ombudsman" e do tribunal constitucional. O Sr. Constituinte, com muito brilho,
ao final de suas considerações, tocou na questão
social. Como socióloga, trabalho basicamente
com essa questão, acreditando sempre nas instituições e na capacidade de renovação e de transformação das relações sociais, injustas e justas,
em todos os níveis característicos da nossa sociedade. Da mesma forma, vejo com certo temor
deflniçôes legais que não estejam ancoradas em
dispositivos jurídicos ou de outra ordem, que sejam efetivamente acatados. Também tenho certa
preocupação quanto a depositar muita esperança
no funcionamento de determinadas instituições,
pois sei bem de nossa pouca capacidade de controle sobre o caráter das instituições e da possibilídade também de manipulação dessas instituições que, numa sociedade como a nossa, pode
vir a ocorrer.
() que desejo, portanto, dizer é que acredito
na idéia, mas receio um pouco sua aplicação.
POI' isso, acho que seria fundamental garantir tanto a definição legal - eis que ela cumpre, inclusive, um papel legitimador para a própria ínstituíção - quanto a instituição, sobretudo de mecanismos permanentes de vigilância da sociedade
em relação ao Estado.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Tem
a palavra o Constituinte José Carlos Coutinho.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSCOUTINHO - Devo dizer a V. Ex" que me senti com
a alma lavada, hoje, com as palavras do Sr. Constituinte José Paulo Bisol. Deputado de primeiro
mandato, cidadão comum, jamais exerci cargo
público ou função pública. Aqui cheguei encarando estáConstituição como algo que deva atingir o nosso povo, talvez, até, no seu colégro primário. Vim para esta Comissão por livre escolha não fui indicado pelo meu partido. Parabenizo
as mulheres pela sua participação nesta Comissão.
C~uando

vou ao Rio de Janeiro, aos sindicatos,
às associações de moradores e às organizações
de classe, peço a todos que, pelo amor de Deus,
venham à Brasília. Eles têm de vir à Brasília reivindicar seus direitos, para que possamos fazer uma
Constituição que atenda, realmente, ao que o nosso povo precisa e quer. O Sr. Constituinte disse
palavras que eu consideraria até um pouco duras
- não no meu modo de ver - , mas que refletem
a realidade do nosso País.
Ouvi um dos oradores, ou uma das oradoras,
dizer que nós, homens não geramos nem damos
de mamar aos nossos filhos. Pois eu gerei e dei
de mamar a meus quatro filhos. Eu os gerei desde
a primeira tontura que minha mulher teve. Acompanhei tudo ali, junto com ela, senti a dor do
parto junto com ela. Basicamente, por uma ques-

tão fundamental, nenhuma das mulheres que estão aqui, pela formação que têm, deve sentir-se
discriminada, a não ser por um texto legal. Entendo que nenhuma de vocês deve sentir-se discriminada, a não ser pelo que está escrito na lei este é o meu entendimento - porque têm informações. A diferença está aí Estou aqui por causa
da minha mulher, por causa das minhas amigas,
das minhas tias. Minha mulher não se sente discriminada em nada, porque ela tem um nível de
informação, chega à discussão e vai procurar seus
direitos, de alguma forma.
Prestem atenção: excluí os textos legais. Fui
bem claro. Vocês têm informações para isso, para
brigar pelos seus direitos. Estou falando das que
estão aqui dentro, para chegarmos à questão fundamentai do nosso povo. Aí esfá o porquê de
eu sentir os meus filhos: porque dei de mamar
a eles, porque fui criado, educado. Esta palavra,
"educação", é diferente do que se dá hoje em
nossos colégios. Trata-se de educação, formação
berço.
De que adiantaria escrevermos uma ConslJtuição - e faço minhas as palavras do Sr. Constituinte que me antecedeu - se não examinarmos
a questão dos direitos humanos? Srs. Constituintes, vamos escrever um tratado, e vamos fazer
sinteticamente o que não é direito. Porque se garantinnos nesta Comissão os nossos direitos, os
direitos de cidadania do povo brasileiro, tudo o
mais, praticamente, é acessório. Para que nosso
povo compreenda uma Constituição, terá de ter
aquilo que é básico, que vamos garantir nesta
Comissão: educação. Teremos consciência dos
nossos deveres e direitos? O cidadão comum não
tem. Eu, por exemplo, não tenho a ilustração do
nobre Constituinte. Quantos, no Brasil, a têm?
Quantas mulheres, no Brasil, têm o conhecimento
do direito que vocês, que estão aqui dentro, têm?
Talvez cinco mil, talvez dez mil. Mas estamos tratando de milhões de mulheres brasileiras... Então,
é esta a educação que deveremos garantir aqui,
porque é um direito individual nosso. O Estado
tem de garantir os direitos naturais - o direito
à vida, à geração, à propriedade - sobre o que
o Sr. Constituinte falou, com muita sabedoria.
Agora, só teremos compreensão desse direito se
tivermos educação. O texto constitucional vai
mostrar àquele que talveztenha feito só o primário
que ele tem direito àquilo.
Exercer o meu mandato é uma tarefa extremamente difícil,porque sou, simplesmente, um cidadão comum. Quando me elegeram, peguei a
Constituição brasileira e fui estudá-Ia. E a estou
estudando até hoje - senti necessidade disso.
Tenho certeza absoluta de que, dos 130 milhões
que somos, 129 milhões e 900 mil são como
eu. Então, se não lhes dermos condições de entendimento, a partir da nossa Comissão, do que
é o nosso direito e, conseqüentemente, nosso
dever, teremos feito uma Constituição para nada.
Quando eu disse que deveríamos fazer um tratado sobre os direitos e as garantias individuais
é porque realmente é necessário que se faça. Não
coloco, Sr. Constituinte, o conservador e o progressista. O povo não está conscientizado para
ser conservador ou progressista. Considero que
o povo brasileiro tem de ter algo que lhe dê, numa
simples leitura, noção do que é certo ou errado,
do que é direito dele. Nós, que estamos aqui,
somos uma exceção, infelizmente. Aqui temos,
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hoje, pouquíssimas representantes do sexo feminino e pouquíssimos representantes, talvez, daquele vereador do interior que não sabe escrever
seu nome. Temos poucos desses. E o entendimento do povo brasileiro, em relação à Constituição, terá de estabelecer-se em todos os níveis.
Era só isso. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) a palavra a DI"Jacqueline Pitanguy.

Tem

A SRA. JACQUELlNE PITANGUY - O Sr.
Constituinte fez algumas considerações sobre sua
experiência pessoal, que acredito ser particular
e intransferível, que seja, a experiência da gestação e da amamentação.
S. Ex' tocou um ponto que, creio, poderíamos
discutir, quando disse que as mulheres aqui presentes só se sentem discriminadas nas leis. Perguntaria às mulheres presentes se efetivamente
sentem-se discriminadas apenas nas leis ou se
consideram que há outras formas de discriminação que permeiam nossa sociedade e que são
parte dos nossos hábitos, dos nossos costumes,
das nossas crenças, e com 'as quais convivemos
cotidianamente. Muitas delas inclusive, não estão
estipuladas em nenhum código legal, mas formam o que chamamos de bagagem cultural de
um país, de uma nação, impregnadas de um componente machista e que se atualiza em práticas
cotidianas, muitas vezes sem que haja uma consciência aguda de que está havendo uma prática
machista ou sem que haja uma consciência aguda, por parte da própria mulher, de que está sofrendo ou não uma discriminação.
Aliás, uma das principais formas de manter-se
uma situação de opressão é fazer com que o
opressor introjete mecanismos de poder e opressão como se fossem mecanismos naturais. E nesse sentido não se vai jamais contestá-lo. Isso funciona, fundamentalmente, na ética do escravo e
do senhor, em uma relação entre desiguais. Uma
relação entre desiguais mantém-se pela força, explicitada como força física, pela força da coerção
legal ou pela violência da introjeção dos próprios
mecanismos discriminatórios. Por exemplo,
quando dois meninos estão brincando e um dos
dois comete um erro, o outro o chama de "menininha" - e esta é uma expressão pejorativa, pois
o menino errou - está havendo um conteúdo
discrímínatôrto víolento sendo atualizado em um
jogo infantil.
Nada disso está escrito nas leis.
Sr. Constituinte, justamente o que torna, ao
mesmo tempo, fascinante e difícil o nosso trabalho, ao lidarmos com todos esses aspectos que
dizem respeito quase que ao imaginário social,
à consciência coletiva, é a sutileza, são os matizes
com os quais eles se dão e com os quais nos
defrontamos.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Concedo a palavra ao Constituinte José Carlos Coutinho.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSCOUTINHO - V.S· caiu em uma redundância. Quanço
eu disse que as mulheres não são discriminaiÍas
a não ser por textos legais, é porque as mulheres
têm consciência dos seus direitos. Quando V. S·
dá o exemplo das crianças mostra que não houve
formação para que essas crianças não fizessem
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essa discriminação. Pergunto à Dra. Jacqueline,
que é uma pessoa i1ustradíssima: como ficaaquela mulher normal lá do' interior? Aí está o problema.
Talvez, com minhas palavras, possamos pôr
os pés no chão.V.Ex's não vão aguentar a maioria
dos brasileiros. Isto é que tem de ser entendido.
O Senador José Paulo Bisol disse que faremos
uma Constituição bastante analítica ou prolixa,
justamente porque tem de ser feita assim, para
o entendimento do povo. O Senador é jurista,
eu não sou. Quando S. Ex' fez uma explanação
sobre os tribunais constitucionais, achei muito interessante, porque nunca, em minha vida eu havia
ouvido falar neles. Agora venho para o microfone
e digo que o entendimento do povo é esse. Ou
o entendimento do povo é o nosso, dos que estão
aqui? Pensamos traduziro sentimento, o conhecimento do povo. Eu, pelo menos, tento e com
a humildade com a qual cheguei aqui, digo que
continuo sendo aquele sujeito que ouve a esposa,
por exemplo, sobre todos os temas que são tratados aqui, sem exceção. Não sou diferente da
maioria dos brasileiros. Sou aquele cidadão comum, talvezum pouco mais letrado, mais instruído. Deus me deu essa chance que o brasileiro
médio, o brasileiro comum não teve. Será que
para a maioria dos brasileiros chamar um garoto
de "mariquinhas" é machismo? Pode ser um machismo inconsciente daquele iletrado. Então, vamos para a redundância, quanto à educação. A
educação que as mulheres dão a seus filhos não
os vai tornar machistas. No seu entendimento,
seus filhos não serão machistas, não é? Procuro
não ser machista. Não sei se o sou inconscientemente, talvezo seja, e muito, porque meu entendimento é aquele, normal.

o

SR.PRESIDENTE (AntônioMariz) - AConstituinte Lúcia Braga deseja fazer uma intervenção.
ASRA.CONSmOINTE LÚCIA BRAGA - Gostaria de, nesta oportunidade, ressaltar junto aos
Srs. Constituintes, especificamente juntoe aos
membros desta Subcomissão, a importância das
sugestões apresentadas pelo Conselho Nacional
dos Direitos da Mulher. Que fique presente em
nossas mentes a necessidade de ser explicitada
no texto constitucional uma discriminação que
existe,que não pode ser mascarada e, como disse
com tanta oportundiade, com tanta lucidez a brilhante conferencista de hoje, vamos fazer urna
Constituição a partir do aqui e agora. Estamos
vivendo em uma sociedade de distorções sociais,
em uma sociedade - tomando como base o
referencial mulher, que é nossa abordagem de
hoje - em que a mulher é realmente discriminada. Partindo desse ponto, acho importante que,
mesmo considerando que para prejudicar, como
disse o Senador, o aspecto jurídico, a questão
não pode ser abordada genericamente. Temos
de levar em conta a proposta social, já que aqui
temos como obrigação construir uma sociedade
nova. Que essa Constituição seja até coercitiva,
mas que contenha dispositivos auto-aplicáveis
que lhe permitam ser um instrumento eficaz de
mudanças sociais.
Muitoobrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Antes
de passara palavra à Constituinte Udice da Mata,
que é a próxima debatedora inscrita, gostaria de

acentuar às pessoas que participam desta reunião
que a elas também é acessível o debate. Podem
também inscrever-se para dele participar. Não
creio ser o caso, mas se o fato de deslocar-se
até a frente do plenário e utilizar o microfone de
apartes constituir um elemento inibidor, a Mesa
não se recusa a receber indagações escritas de
quem desejar dirigir-se -à conferencista, D...Jacqueline Pitanguy.
Com a palavra a Constituinte Lídice da Mata,
do PC do B da Bahia.
A SRA. CONSmGlNTE ÚDICE DAMATASr. Presidente.já me haviapronunciado nesta sessão, mas achei interessante voltar para referir-me
a algumas questões em debate, principalmente
porque, a partir da intervenção do Senador José
Paulo Bisol,algumas questões ficaram mais acirradas. Justamente pelo fato de, com sua figura
brilhante, S. Ex' ser o Relator da Comissão temática, isso tem fundamental importância para nós,
mulheres, que vamos necessitar, portanto, da sua
simpatia e do seu apoio - bem como dos demais
companheiros - para nossas proposições.
Na verdade, vejam bem, acho que não existe
uma dicotomia nem mesmo um choque entre
as proposições que as mulheres vêm defendendo
através do projeto do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher,em formulações genéricas e precisas sobre nossos direitos, e aquilo que diz respeito a outras Comissões e à defensoria do povo.
Nós mesmos, do partido Comunista do Basil,
também defendemos a criação da defensoria do
povo na Constituinte.Mastambém não podemos
criar uma ilusão de que, estabelecendo a lei a
defensoria do povo, encontraremos o veio para
a trasnformação politica da Nação. Na verdade,
como o próprio Senador aqui ressaltou, somos
um povo desorganizado, que precisa de amadurecimento político prático para que isso se reflita
em transformações objetivas.
Creio, portanto, que a junção dessas proposições genéricas - e também o detalhamento
das nossas reivindicações - com a instituição
da defensoria do povo abre a possibilidade de
isso transformar-se num meio social de mudanças em nosso País. Mudanças que não só virão
para as mulheres, como para todo o povo! É
essencial destacar, por conseguinte, que o movimento popular, a mobilização e a educação do
povo para entender a defensoria é fundamental,
para que possamos transformá-lo, efetivamente,
no instrumento de modificação da sociedade brasileira.
Deste modo, para nós é importante que possamos firmar essa posição. Nesse quadro de tanta
heterogeneidade em termos de pensamento
constitucional, sem dúvida é necessário que, nesta Subcomissão pelo menos, possamos garantir
alguns simpatizantes efetivosda causa da mulher
em tomo da luta de seus direitos. Pelo pronunciamento do Senador José Paulo Bisol, creio que
S. Ex' entende e compreende profundamente a
necessidade de luta pelos direitos da mulher em
nosso País.
Além disso, gostaria também de fazer um apelo
quanto a outra questão a que me referina minha
primeira intervenção e que diz respeito à formalidade da compreensão jurídica do melhor termo.
Sem dúvida, todos já expressaram a opinião a Comissão - de que o capítulo em que estão

Maio de 1987

expressos a garantia é os direitos da pessoa humana é o mais perfeito. Nem sempre, porém,
podemos trabalhar, na politica, com a perfeição
ou com aquilo que é o ideal. Na verdade, do
ponto de vista da expressão das reivindicações
da discriminação que hoje sofre a mulher na sociedade, no sentido de corresponder aos anseios
da nossa sociedade, para nós é importante que
estejam os direitos e as garantias do homem e
da mulher como uma conquista efetiva das mulheres brasileirasque se organizam para a garantia
de seus direitos. E, nesse sentido, acho fundamental que nós, mulheres, apelemos mesmo para
que o Senador José Paulo Bisol sej,! um dos defensores dessa nossa proposição. E importante
que tenhamos do nosso lado homens da capacidade e da envergadura de S. Ex'
Temos consciência do quanto somos minoria
na Assembléia Nacional Constituinte, apesar de
expressarmos a opinião da maioria da Nação brasileira- as mulheres. Para isso, precisamos conquistar cada um dos companheiros Constituintes,
com vistas ao atendimento da nossa questão, para
que, efetivamente, tenhamos condições de ampliar nosso raio de ação, não só nesta Comissão
mas no conjunto dos 559 Constituintes. Acho,
pois, que precisamos de todos os companheiros
que falaram e dos que não falaram sobre entendimento que têm para nos garantir essa formulação na atual Constituição.
Ademais - só para não deixar de me referir
ao companheiro José Carlos Coutinho, que realmente explicitou o pensamento do homem comum brasileiro - eu diria que nunca participei
de um debate político sobre a questão da mulher
em que não houvesse homens que se levantassem para dizer que na casa deles a liberdade
é total. É uma idéia predominante, a de que eles
permitem a liberdade da sua mulher. Não quero
dizer que é o que sucede com V. Ex', não. Mas,
no conjunto, a idéia é esta: "Na minha casa, minha
mulher é livreporque eu assim o permito". Nossa
luta essencial é exatamente para dizer à sociedade
brasileira que queremos conquistar nossa liberdade com nossa efetiva participação política.
Concordo com o Senador, quando S. Ex' diz
que precisamos lutar para garantir paridade de
participação entre mulheres e homens na defensoria do povo, assim como lutamos para que houvesse igualdade de participação de mulheres na
Constituinte, embora tenhamos conseguido apenas vinte e seis cadeiras. Acho que devemos lutar
por isso, eis que o fundamental, o que nos interessa, é a igualdade de participação no poder
político. E a defensoria do povo será o poder
políticoefetivono País,se lhe dermos esse conteúdo, se garantirmos que surja com esse conteúdo
transformador na Constituição.Mas isto não pode
estar expresso apenas por decreto. É preciso que
reflita o movimento social das mulheres que se
esforçam em toda a sociedade para garantir a
igualdade.
Quando decidimos participar da Constituição
não foiapenas para chegar aqui e dizerque somos
discriminadas e discutir nossas questões específicas, mas para provar à sociedade brasileira,através dessa participação minoritária, que nós, mulheres, temos as mesmas condições de discutir
os problemas do Brasile de exercer nossa cidadania e que, por isso, queremos discutir a reforma
agrária, a soberania nacional, o direito dos índios,
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dos negros, enfim, todas as questões que dizem
respeito ao nosso desenvolvimento, à reorganização do País como nação independente, livre,
autônoma e moderna, expressão de uma sociedade civilizada, buscando o progresso e a liberdade.
Neste sentido, a participação das mulheres,
mesmo minoritária, é expressão desse esforço
de demonstrar ao povo nossa condição de igualdade política, de direitos, de capacitação intelectual, e até mesmo de possibilidades. Porque a
idéia generalizada é de que mulher não pode fazêlo, já que não pode deixar seu lar, seus filhos
etc. Mas todas poderiam fazê-lo se o Estado se
responsabilizasse por manter creches para nossos
filhos, com assistência integral à saúde deles para
que pudéssemos colaborar no processo de produção econômica do País. Poderemos exercer
nossas funções sociais de ser humano igualitário
na sociedade brasileira se nos derem as condições para que possamos praticá-Ias. E não ouvir
dizer, como um companheiro falou há poucos
minutos: "Só pedimos às mulheres que não percam o amor." Mas os homens não fazem o que
nós fazemos? E são incapazes de amar? Não,
muito pelo contrário. Se o ser humano é menos
marginalizado, menos discriminado, menos oprimido, cresce sua capacidade de amar a liberdade,
de colaborar no desenvolvimento tecnológico, no
desenvolvimento da humanidade.
lé: isso que queremos, com a participação da
mulher igualitária na sociedade, que aumenta a
nossa capacidade de doação à humanidade, a
nossa capacidade de amor à humanidade, a nossa capacidade de reproduzir, em nossos filhos,
os ideais democráticos de liberdade que a humanidlade anseia.
Muito obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Esgotada a lista dos Constituintes inscritos para o debate, dou a palavra ao Relator da Subcomissão, o
Constituinte Darcy Pozza, colocando os microfones à disposição dos presentes que desejarem
intervir nas discussões.
Com a palavra o Constituinte Darcy Pozza.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Sr. Presidente, Sra. Presidenta do Conselho Nacional dos
Díreítos da Mulher, Senador José Paulo Bizola,
Relator da Comissão da Soberania e dos Direitos
e Garantias do Homem e da Mulher, na qualidade
de Relator desta Subcomissão, compete-me elaborar meu trabalho com base nos subsídios encamínhados através de sugestões e propostas dos
Srs. Constituintes e da sociedade brasileira, quer
em termos de pessoa física ou jurídica, como
é o caso, hoje, do Conselho Nacional dos Direitos
da l'\u1her.
Cabe-nos, a esta altura da reunião, proceder
a uma reflexão sobre o que aqui foi discutido
e sobre a brilhante e eficaz palestra proferida pela
Ora. Jacqueline Pitanguy. Aqui estamos mais na
condição de ouvinte, e assim pretendemos continuar, Pois talvez possamos, desta forma, melhor
inte rpretar as aspirações e os anseios daqueles
que nos vêm trazer suas propostas, suas sugestões e suas reivindicações. Procuraremos, em
nosso relatório e em nosso parecer, expressar,
com autenticidade, com fidelidade e transparência, a vontade dos diversos segmentos da sociedade brasileira.

Podem ter certeza, pois, as componentes do
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher que
hoje aqui dirimimos e dissipamos qualquer dúvida. E também podemos afirmar, com absoluta
certeza, que em nosso relatório ficará realmente
transparente a vontade manifestada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que, na verdade, é a extensão das aspirações de toda mulher
brasileira. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) a palavra a Dra. Jacqueline Pitanguy.

Com

A SRA. JACQUELlNE PITANGUY - Queria
agradecer ao Sr. Relator suas palavras e, sobretudo, a oportunidade de, aqui, em nome do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, expor nossas propostas para esse capítulo fundamental da
Constituinte.
Agradeço também a todas as Sras. Constituintes, aos Srs. Constituintes, em especial ao Senador José Paulo Bizol, bem como a todos os que
aqui estiverem participando, ouvindo esse debate.
Aprendi muito. Saio daqui enriquecida com essa experiência e, portanto, espero ter outra oportunidade para debater outros aspectos da Constituição que também estão sendo discutidos no
Conselho para os quais temos algumas propostas. Muito obrigada a todos por essa oportunidade.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)- Antes
de encerrar esta reunião, gostaria de convocar
os Presentes, especialmente os integrantes da
Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais,
para a reunião que se realizará às 17 horas de
hoje e, à qual estará presente a CGT, por intermédio do ex-Ministro do TST, Orlando Coutinho,
que falará sobre "Direitos e Garantias Individuais
dos Trabalhadores".
Quero, por fim, em nome da Subcomissão,
agradecer à Ora. Jacqueline Pitanguy sua participação em nossos trabalhos e salientar o valor
da contribuição que nos trouxe, bem como o brilho de sua exposição e, sobretudo, a objetividade
das reivindicações do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que representa como sua Presídenta.
I
Quero, igualmente, exprimir minha solidariedade pessoal às reivindicações aqui expostas, às
posições defendidas pela Dra. Jacqueline Pítanguy e manifestar a esperança, a expectativa de
que os direitos da mulher encontrem guarida não
só nesta Subcomissão, mas na Comissão Temática e no Plenário da constituinte.
Estou certo de que a reconstrução da democracia brasileira passa pela igualdade da mulher,
pelo reconhecimento e proclamação dos direitos
iguais da mulher na sociedade brasileira.
Está encerrada a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Está
aberta a reunião da Subcomissão de Direitos e
Garantias Individuais. A Ordem do Dia: audiência
do Dr. Orlando Coutinho, que representa a CGT
- Central Geral dos Trabalhadores, ex-Ministro
do TST e membro da Direção Executiva Nacional
. da Confrederação Nacional dos Trabalhadores
nos Transportes Terrestes,
O tema que será desenvolvido pelo Dr. Orlando
Coutinho é: Direitos e Garantias Individuais dos
Trabalhadores.
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Esta reunião é a continuação da iniciada pela
manhã, com audiência da representante do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.
Convido o Dr. Orlando Coutinho a tomar assento a mesa
Quero, antes de dar a palavra ao Dr. Orlando
Coutinho, expressar o interesse da Subcomissão
pelo tema que S.S· irá expor, dada a importância
que atribuímos à particpação dos trabalhadores
na elaboração do texto constitucional e especialmente no capítulo referente aos direitos e garantias individuais, pedra de toque de uma Constituição democrática. Temos certeza plena de que
a palestra que S. S'fará irá constituir inestimável
contribuição ao trabalho desta Subcomissão. E
servirá de fundamento a um anteprojeto que o
Relator, o Constituinte Darcy Pozza, apresentará
ao final à Subcomissão.
Tem a palavra o Dr. Orlando Coutinho.
O SR. ORLANDO COUTINHO - Exrn" Sr.
Constituinte Presidente desta Subcomissão,
Exm" Srs, Constituintes, a CGT - Confederação
Geral dos Trabalhadores, sente-se muito honrada
com o convite para aqui comparecer e expor,
ainda que a vôo de pássaro, algumas particularidades que entende presentes no capitulo que
normalmente as Constituições destinam aos direitos e garantias individuais com o Direito do Trabalho.
Não creio conveniente iniciar essa exposição
sem antes prestar um esclarecimento: a Central
Geral dos Trabalhadores - CGT, é um organismo
pluralista, que abriga, em seu seio, sindicalistas
das mais variadas tendências ideológicas. Daí ser
normal que a manifestação do pensamento daquela Central sindical, perante esta Subcomissão,
se faça dentro dos postulados adotados no congresso que realizou no ano passado, e represente,
na verdade, manifestações unânimes, deixandose de lado as questões que internamente são polêmicas dentro da própria CGT, ainda que este seu
representante sobre elas possa ter opinião particular. Tais resoluções do congresso da CGT, no
plano social e econômico, estão sendo apresentadas às subcomissões, criadas pelo Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte, e
lá deverão sofrer a critica e o aproveitamento,
assim esperamos, em relação às proposições que
fazem. Mas não há dúvida de que muitas daquelas
proposições têm íntima correlação com os direitos e ás garantias individuais.
Dentre as resoluções do congresso a que nos
referimos, uma, pela sua generalidade, conviria
ser colocadas perante esta Subcomissão. Entende a CGT que as normas constitucionais a serem
adotadas pela Assembléia Nacional Constituinte
devem ser dotadas, tanto quanto possível, da auto-aplicabilidade. Essa auto-aplicabilidade deve
ter predominância sobre princípios meramente
programáticos e que demandem regulamentações exaustivas, para que não ocorra, com a nova
Constituição que o povo deseja, que os trabalhadores anseiam, o que aconteceu com as Constituições de 1946 e de 1967, onde tais princípios
programáticos, por serem meramente enunciativos, se perderam no tempo e jamais sofreram
ação regulamentadora do Congresso Nacional ordinário. Daí ser essa premissa da auto-aplicabilidade, sempre que possível, é claro, colocada pela
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constitucional, não só no Brasil, como em outras
. greve é apoiada pelo Sindicato Sul-Africano de
Trabalhadores ferroviários e Portuários, porém
nações civilizadas e modernas, consagrar tamessencialmente é uma reação espontânea dos fer- bém um artigo especial nas Constituições, ou seja,
roviários negros ante o injusto despedimento de
o direito de ação, o direito do cidadão ingressar
Sem dúvida, alguns direitos individuais e suas
no Poder Judiciário, a fim de que possa postular,
um de seus companheiros.
correspondentes garantias, como forma de defeEste caso simboliza anos de trato discrimina- perante esse Poder, o seu direito maltratado ou
sa do individuo contra o Estado, embora esse
a sua expectativa de direito. A atual Constituição,
tório. Sua principal demanda se refere a um novo
individuo seja parte da sociedade, têm reflexos e justo procedimento disciplinar e de conflitos, todavia, colocou como possibilidade legislativa
diretos na própria ordem econômica e social. Não
que o ingresso em juízo deva estar subordinado
no qual os trabalhadores negros possam estar
podemos deixar de focalizar, não por uma ordem
à
exaustão das vias administrativas. Não ressalrepresentados por seu próprio sindicato e não
de prioridade ou de qualquer precedência, o prinvou, sequer, a possibilidade da ação direta perante
por um sindicato, se assim o podemos chamar,
cípio da isonomia, da Igualdade de todos perante
o Poder Judiciário, quando se tratar de direito
controlado pela empresa e que a direção da mesa lei. Esse princípio, afirmado no capítulo dos
ma inventou e impôs aos trabalhadores. A ITf . que pode perecer, quando submetido aos percaldireitos e das garantias individuais, vai encontrar - federação Internacional dos Trabalhadores
ços de contencioso administrativo. Em razão disreflexo necessariamente quando os Constituintes
so, sustenta a CGT: em defesa principalmente
em Transportes, está tratando de encontrar uma
deliberarem sobre a ordem social, no que esta
daqueles trabalhadores que têm de demandar
forma segura de canalizar sua AJUDA às necessideva asseflurar como direitos mínimos dos trabadades familiares dos grevistas. Enquanto isso, te- prestações previdenciárias ou prestações por acilhadores. E desse princípio, da isonomia, que re- mos protestado energicamente ante o Governo
dente do trabalho, que não se repita o equívoco
sulta o velho postulado da classe trabalhadora
de subordinar-se o ingresso em juízo à exaustão,
pelas mortes ocorridas nas mãos da polícia e peem todo o mundo de haver salário igual para
ainda que delimitada no tempo, das vias adminislas prisões. E declaramos nosso total respaldo
trabalho igual. É desse princípio, da isonomia,
às principais demandas dos grevistas. Solicito-lhe trativas.Essa é mais do que uma simples opinião,
que deriva a proibição da discriminação pela lei
é uma reivindicação da Central de Trabalhadores
que organize a realização de protestos similares
ordinária, e não só por essa lei, mas pela prática
que aqui representamos.
declarações em seu País, já que seja, através da
de discriminação que possa ter origem em prejuí- Embaixada Sul-Africanaou diretamente ao PresiO direito à vida,à existênciadigna, à integridade
zos ou privilégios, em razão da raça, da cor, do dente Botta, em Pretória". Assinado por Harold
física e mental, o direito à preservação da honra,
sexo, do trabalho urbano ou rural, de convicções
Leav, Secretário-Geral da ITF.
reputação e imagem pública devem estar acompolíticas ou filosóficas, de deficiência física ou
Este telex,Srs, Constituintes, reflete a que ponto
panhados da afirmação constitucional do direito
mental, de condição social e até da própria origem
pode chegar o trato discriminatório legal e constique a cada cidadão assiste de subsistir. O direito
do individuo. Toda discriminação é odiosa. Não tucional existente na República Sul-Africanaconà subsistência é individual no plano dos direitos
entendem os trabalhadores representados pela
tra os trabalhadores, que leva esses trabalhadores
e garantias individuais, que tem o seu reflexo neCGT o porquê de se levar a nivel constitucional, de cor negra, a terem necessidade de se organicessário no plano do direito do trabalho e da segucom especial destaque, a discriminação que se
zarem em seuspróprios sindicatos, dentro de um
ridade social. É desse princípio que decorre a
pratique em razão da cor, a ponto de a atual Cons- regime de pluralidade sindical que lhes é imposto
necessidade de se dispor, mais adiante, no plano
tituição dar destaque para penalizá-Ia como um
e que possibilita ao empresário patrocinar a exisda ordem social, sobre o direito dos trabalhadores
crime sancionado pela lei ordinária. Ora, se a dis- tência de um "sindicato", entre aspas - como
a um salário mínimo que lhe baste para a sua
criminação que se faz por motivo da cor deve coloca o telex da ITf - para se opor ao sindicato
subsistência e a de seus familiares. É desse prinser tenazmente combatida, e por isso dela deve a que voluntariamente se filiaram os trabalhadores
cípio que vai derivar também a necessidade de
derivar na Carta Constitucional a sua condenação, negros. Esses reflexos do trato discriminatório,
o Estado prover o desemprego, por meio da instinão menos é condenável a discriminação que
em relação ao Direitodo Trabalho, vão verificar-se
tuição de um seguro adequado. É também por
se faz em razão da origem do cidadão, do sexo também nas propostas que a CGT está apresenmeio da enunciação dq, direito à subsistência que
ou da raça da qual ele provém. Também tal discri- tando perante à Comissão da Ordem Social, em
derivará por certo o direito dos trabalhadores às
minação não pode ser admissível em razão da
que se sustenta a proibição do trato discriminapretações de seguridade social que lhe acudam
natureza do trabalho que executa ou das convic- tório na contratação, fixação de salários, promono infortúnio e na velhice. Cremos que a explicições políticas ou filosóficas que professa, ou das ção e despedida de trabalhadores.
tação, apesar da referência que já se fazde direito
condições adversas que lhe provocaram uma deindividual, a uma existência digna, não será demaSabemos que, por mais que o movimento sindificiência físico-mental ou a condição social.
siada em termos do direito. à sobrevivência, mecal tenha trabalhado nesse setor, ainda hoje são
diante a provocação da ação do próprio Estado.
É verdade que a discriminação em razão da comuns as manifestações, algumas despudoraA Central Geral dos Trabalhadores manifesta,
cor ocupa mais a manchete dos jornais e as mu- das, por meio até mesmo de anúncio de imprenperante essa Subcomissão, também, o seu apoio
lheres hoje se batem para colocar o tema da dis- sa, em que se procura mascarar o trato discrimicriminação em razão do sexo. E é verdade tam- natório. Aqueles que quiserem comprovar basta
à proposta oferecida ao exame da Nação pela
bém que essa díscnmínação em razão da cor lerem as páginas de jornais especializadas em
Comissão de Estudos Constitucionais, designada
ganha fóruns de dramaticidade no mundo moder- oferta de empregos e por certo irão espantar-se
pelo Poder Executivo.A proscrição da tortura, torno, em razão da existência do regime de aparo com o número de anúncios em que se coloca
nando-a não simplesmente um crime - porque
theid na República Sul-Africana.A respeito, pedi- como requisito para admissão a boa aparência.
crime já o é - mas como crime de lesa-humaríamos licença a esta Comissão para abrir um A boa aparência do candidato deixa de existirse
nidade e declará-Ia inafiançável, não anistiável e
parêntese e ler um telex, por nós recebido hoje, ele é nordestino, ou se é negro, ou mulato, ou
imprescritível.O Estado moderno não pode conàs treze horas, da federação Internacional dos se é judeu, ou se é mulher e se deseja um homem
viver com práticas medievais e submeter o seu
cidadão a métodos de obtenção de confissões,
Trabalhadores em Transportes, organismo sindi- para o trabalho, ou se é um homem e se deseja
que os povos civilizados não admitem como pascal e internacional ao qual a nossa entidade está que o trabalho seja prestado exclusivamente por
síveis de serem, sequer, examinados pelo poder
uma mulher. Esse reflexo do princípio da isonofiliada.
adequado à apreciação das lesões de direito, o
Dizesse telex, que pretenderei traduzir com fi- mia no Direitodo Trabalho, que poderá ter sanção
Poder Judiciário.
própria no sentido de que a lei assegure ao trabadelidade, uma vez que ele se encontra escrito
Preocupa-nos também o direito à privacidade,
em espanhol: "Pelo menos seis trabalhadores fer- lhador o direito de igualdade de oportunidades
em matéria de empregos e salários, não pode,
à liberdade de opinião e consciência. Neste camroviários negros, grevistas, foram mortos pela Popo particular é motivo de particular preocupação
licia Sul-Africana, no dia de ontem, 22 de abril, no capítulo adequado dos direitos e garantias índíviduais, permanecer sem que se atrele ao direito
a possibilidade da existência de registros pessoais
em incidentes ocorridos em razão de uma greve
de igualdade a proibição do trato discriminatório,
que contenham informações referentes ao individe seis semanas que levam a cabo os ferroviános
a punição para qualquer discriminação, substiduo sobre convicções pessoais, atividades polftinegros na Província do Transval. Da mesma macas ou sua própria vida privada.Sabemos da facilineira, a sede da grande central sindical, o Con- tuindo-se a expressão atual da Constituição que
apenas configura o crime quando esse trato disdade com que tais informações podem ser manigresso de Sindicatos Sul-Africanos - COSATO,
puladas, registradas e tomadas imutáveis, desde
foi fechada e muitos dirigentes foram presos. A criminatório ocorra em relação à raça. E praxe
CGT, perante todas as Subcomissões a que tem
comparecido e aquelas a que se propõe comparecer.

Maio de 1987

DIÁRIO DAASSEMBLÉIANACIONAL CONSTITUINTE -(Suplemento)

que se nega ao próprio cidadão o direito de acesso
a uns registros. Por isso, entendemos que o direito
de acesso a esses registros deve ser assegurado,
quer se façam tais registros por entidades públicas
ou particulares. Quantos trabalhadores já não passaram pelo dissabor de terem um dia seu crédito
pessoal cortado, em virtude de uma informação
incorreta, registrada por um chamado Serviço de
Proteção ao Crédito, sem que a ele se assegurasse
o direito de acesso à informação registrada, para
conflrrná-la, desmenti-Ia ou pedir a sua eliminação, no caso de ser mentirosa. Quantos trbalhadores deixaram de ser admitidos por empresas
em razão de tais informações ou em razão dos
sistema muitas vezes adotados por empresas coligadas, na elaboração de listas negras que acabam
por proscrever o direito ao trabalho de determiandos trabalhadores, em razão das convicções pessoais e atividades políticas por ele externadas no
exercício de um direito constitucional de organizar-se em sindicato ou de ele se filiar. Esse direito
de acesso a tais referências deve estar acompanhado de duas garantias para que ele seja efetivo:
o primeiro, é o da responsabildiade civil, penal,
administrativa e pessoal, pelas lesões que decorreram do lançamento ou da utilização de tais regi5tJ'os falsos, os segundo, a possibilidade de, mediante ação pronta, o Poder Judiciário garantir
o acesso a tais informações e determinar-lhes
sua retificação quando comprovadamente não
verdadeiras ou reveladoras das convicções que
manifestamos já protegidas constitucionalmente
pelo pleno direito de consciência, de formação
de opinião e de convicção político-religi_osa.
Preocupa-nos também o princípio constituicional, hoje, esculpido no capítulo dos direitos e garantias individuais,relativoao sigilo da correspondênda e das comunicações telegráficas e telefônicas. Diríamos que tal sigilo deve ser resguardado quanto às comunicações em geral, uma
vez que hoje, no campo das transmissões eletrônicas, não estariam a rigor protegidas aquelas
que se fazem por via de acesso pelo processo
de informática ou até mesmo pelo telex. Esse
sigilo deve ser assegurado sem qualquer restrição.
E, nesse ponto, manifestamos a nossa discordânda expressa com a sugestão oferecida à Nação pela mencionada Comissão de Estudos
Constítuclonaís. Tal sugestão possibilitava que,
por <ordem judicial, se pudesse quebrar tal sigilo
quando necessário ao desenvolvimento de investigações sobre atividades criminosas. E está bem
perto da nossa memória, porque se trata de ocorrência de alguns dias, em que uma ordem judicial
inconstitucional - assim o proclama a Ordem
dos Advogados do Brasil- permitiu que se procedesse a escuta telefônica de um advogado, em
São paulo, para que a autoridade policial pudesse
inteirar-se da intimidade do relacionamento do
investigado com o seu advogado que, por leivotada por este mesmo Congresso, deve, sobre tais
comuncíações, manter sigilo. O advogado, Srs.
Constituintes, é o confessor do perseguido, do
indiciado, do denunciado. É princípio de Direito
que ninguém é culpado até prova em contrário.
E a partir do momento em que se permita, ainda
que cercado da cautela de uma ordem judicial,
que entre o advogado e o seu paciente, o seu
cliente, se interponha a atividade policial,de forma
clandestina, se estará quebrando a mais elementar ou a mais fundamental das garantias e dos
direitos individuais, o direito à liberdade.

Preocupa-nos também a declaração do direito
de reunião. O direito de reunião livre e pacífica,
do qual muitas vezes foram e serão os trabalhadores obrigados a lançar mão para poder se comunicar em praça pública, quando necessérío
Não nos podemoos ouvidar de que temos, no
Brasil, hoje, sindicatos cujo número de membros
se aproxima dos cem mil efetivamente filiados.
E é impossível a esses sindicatos realizarem suas
assembléias em recintos fechados, daí a necessidade de muitas vezes estarem reunindo-se em
locais públicos, a fim de poderem deliberar sobre
suas reivindicações, seus protestos e suas formas
de luta em defesa de seus direitos, também constitucionais. A possibilidade de que se permita à
polícia poder delimitar o local onde possa ser
exercitado esse direito de reunião deve estar travado no sentido de que o exercício desse poder
de polícia, na verdade, não tome letra morta o
exercício do próprio direito de reunião, ao delimitar o direito de reunião para áreas onde ela,
em razão de suas dimensões, se torne impossível
de ser realizada.
O direito de associação para fins lícitos.E entre
esses se inscreve e deve ser desdobrado também
o direito de associação em sindicatos. Tradicionalmente tem sido apodado com a proibição de
dissolução pela via administrativa e só admitida,
portanto, pela viajudicial.Mas na defesa do direito
de associação sindical que se deverá refletir no
capítulo próprio, pretendemos que tal direito de
associação, ao ser assegurado, tenha como garantia a proibição da intervenção, uma das formas
de anular o próprio direito de associação ou seja,
a proibição da suspensão e a proibição da dissolução dessas associações pela via administrativa.
Manifesta também a Central Geral dos Trabalhadores o seu apoio à declaração da função social do dtreíto de propriedade, este, no seu mais
amplo termo e não apenas no que diz respeito
à propriedade de bens materiais ou de bens imóveis. Não por outra razão, no tocante ao direito
real de propriedade, é que a CGT, por reconhecer
que a propriedade está vinculada a uma função
social, proclama a necessidade urgente de se dar
desenvolvimento ao programa de reforma agrária,
que deve merecer também um tratamento específico da Assembléia Nacional Constituinte.
Defende a Central GeraI dos Trabalhadores o
livre exercício das profissões. O impedimento a
este livre exercício subordinado unicamente ao
interesse social.
Pretende a Central Geral de Trabalhadores que
se declare expressamente a proteção do cidadão,
enquanto consumidor, em relação a preços, qualidade e quantidade de bens e serviços, garantidos
pela possibilidade de ação judicial por entidade
de representação popular, inclusive dos smdícatos, para o caso de abusos do poder econômico
nesse campo.
De igual forma, entende a Central Geral dos
Trabalhadores que o mandado de segurança, o
habeas corpus, a ação popular devem ter sua
declaração como direitos fundamentais do indivíduo, acompanhada também da declaração solene da titularidade dos sindicatos para impretrá-Ios
em nome dos seus representados. Sabemos o
quanto representa ou o quanto pode representar
para um trabalhador, para um servidor público,
em termos de perseguições, de retalhações por
parte das autoridades, pelo simples uso do direito
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constitucional, o mandado de segurança ou a
ação popular e por que não também o habeas
corpus. Concedida a titularidade aos sindicatos
para substituir tais trabalhadores nessas ações,
que quase sempre dizem respeito aos direitos da
sociedade como um todo, à defesa dos direitos
da sociedade como um todo, se estará dando
maior eficácia a esses meios judiciais de defesa
do indivíduo, da sociedade e da própria organização do Estado.
Defende mais a CGr: a manutenção do instituto
do Júri, porque confia na manutenção de vontade
do julgador popular. E por confiar no bom senso
do homem do povo, muitas vezes ausente do
magistrado profissional, que se reivindica não só
a manutenção do júri, mas a restituição do postulado da Constituição de 1946, em que se afirmava
também a soberania do seu veredicto. Essa defesa do juiz popular, na instituição da justiça criminal, está relacionada também com o posicionamento firme que tem a Central Geral dos Trabalhadores na manutenção do juízes leigos, representantes de trabalhadores e empregadores na
Justiça do Trabalho, tema .que pretende colocar
perante a Subcomissão respectiva.
Seriam muitos os temas que poderíamos sobre
eles discorrer na inter-relação que há entre tais
direitos e garantias individuais com o dia-a-dia
de cada trabalhador ou com os próprios princípios
que devam ser consagrados dentro do capítulo
da ordem social.
Para cessar o alongamento, colocaríamos como última reivindicação dessa classe trabalhadora, sofrida, pobre, vítima de um sistema de distribuição de renda iníquo, que pretende ver corrigida pela Assembléia Nacional Constituinte o seguinte: que pelo menos se garanta a esses trabalhadores o direito de acesso gratuito à Justiça,
não somente à Justiça do Trabalho, a reaflrmação
da assistência como um dever do Estado para
como o cidadão necessitado.
Eram estas, Srs. Constituintes membros desta
Subcomissão, as colocações que tínhamos a fazer
perante V.Ex"', esperando que elas possam contribuir para a reflexão de cada um e o coroamento
final no plano da nova Carta Constitucional que
a Nação aguarda. Muito obrigado a V. Ex" Muito
obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Tem
a palavra o Constituinte Ubiratan Spinelli, para
iniciar o debate.
O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Or. Orlando Coutinho, é um prazer tê-lo conosco, quando aqui chegamos V. Ex' estava lendo
um telex que recebeu da África do Sul concernente a assassinatos de elementos da raça negra,
a maioria, mas que é também subjugada pela
minoria branca, em Pretória. Sabemos que na
Constituinte há um lobby, defendendo a África
do Sul, inclusive angariando recursos, fazendo alguma pressão neste sentido. Perguntaria a V.S·
se haveria outras maneiras também de se pressionar o Govemo de Petrória através do ltamarati;
isto é, rompendo relações diplomáticas, políticas
e econômicas, ou através dos órgãos de Imprensa, de comunicação, aqui no Brasil,para que diminua realmente o sofrimento do povo negro daquele País, onde o sindicato praticamente não existe
e o trabalho é mal pago.
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Gostaria também de dizer a V. 5' que aqui no
Brasil temos problemas semelhantes aos da Áfri·
ca do Sul. Até mesmo no pr6prio Estado de São
Paulo, Estado desenvolvido, fala-se em trabalho
escravo, com no sul do Pará, no Mato Grosso,
talvez até em Rondônia, enfim, se paga muito
pouco ao trabalhador rural. Há pressões do mundo inteiro, dirigidas contra essa política da África
do Sul, essa situação do apartheid, é muito
séría. Temos grupos na Assembléia Nacional
Constituinte preocupados com essa situação. E
agora temos mais este problema: o da África do
Sul. Sabemos ser um país potencialmente rico
em mínêríos, que tem um potencial de terras de
primeira qualidade, mas em que a população sofre muito.
Quero dizer-lhetambém que no Brasil a situação do povo nordestino é drástica e também difícil.Portanto, se devemos ter um sentimento muito
gra1'!de para com os nossos irmãos da raça negra
da Africa do Sul, devemos também preocuparnos com os nossos irmãos nordestinos que ga·
nham salário de miséria. Gostaria de referir-me
à situação dos professores do interiordo Nordeste
que praticamente vivem a pão e água. Tudo isso
é revoltante. Temos de nos preocupar com 05
outros países, mas principalmente com o nosso,
porque esse trabalho escravo, no Brasil, é uma
realidade.
Então, gostaria que V. S' nos dissesse como
poderíamos ajudá-los, já que é da CGT e está
em maior contato com 05 trabalhadores e com
os outros países. O que poderíamos fazer neste
sentido?
A nossa Subcomissão deveria enviar um telegrama de repúdio a essas ações, assassinatos
e a esses campos de concentração que existem
na Áfricado Sul? O que esta Subcomissão poderia
fazer neste sentido? Enviar um telex ao Presidente
repudiando as atitudes do governo? Acho que
irá ter pouco efeito, porque eles tratam disto com
mão-de-ferro.
Era isto que tinha a dizer a respeito da sua
explanação. Quanto ao restante, concordo plenaménte com a sua exposição.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) a palavra o Dr. Orlando Coutinho.

Com

O SR. ORLANDO CounNHO -A Central GeraI dos Trabalhadores tem posição claramente
definida, inclusive por meio de resolução do seu
Congresso, de Coordenação expressa ao regime
de apartheid vigente na República da África do
Sul. Mas não basta a simples condenação se não
vier acompanhada de ações concretas, visando
à eliminação dessa vergonha para a raça humana.
De modo que a Central Geral dos Trabalhadores
tem, repetidamente, solicitado ao Poder Executivo, ao Sr. Presidente da República, que rompa
as relações diplomáticas com aquela República,
em razão do crime de lesa-humanidade que comete, e, pior, o comete de forma Instítuclonalizada, uma vez que a discriminação que se faz
contra 05 não-brancos naquele País se processa
através de disposições legais. Lembramos - o
que não seria necessário - ao Govemo brasileiro
que só há uma maneira de realmente se prestar
aUX11io à população não-branca daquela República: através do exercício de pressão internacional, não só no campo das relações diplomáticas,

como temr; ... ri-' campo das relaç-ões comerciais. Não , 1tf::ll.Jemos até hoje porque o Brasil,
como Este la que se posicioná publicamente no
seu relad arnento com as demais nações africanas, cheg. ido a promover contatos c'e natureza
díplornéticI com organizações negres não estatais da Afrie, do Sul, permanece ínsíntíndo nesse
relacíoname nto a nív(>i de Governo, o que s6 é
causa de fortalecimento para a minoria branca
que esmaga a maioria da população daquele País
Nossas manifestações de protesto, perante a Embaixada Sul-africana contra atos como aqueles,
05 quais demos conhecimento a esta Subcomissão, têm sido recebidos com quase desprezo pelo
representante diplomático daquela Nação, a ponto de, depois de manterem detido por cerca de
quatro meses o presidente de um sindicato de
trabalhadores em transporte, Esaú Rancolo, sem
que se lhe apresentassem qualquer nota de culpa
e sem que lhe permitissem contato com um advogado ou seus familiares,o soltaram sem maiores
explicações, tendo a Embaixada da Áfricado Sul
no Brasil respondido aos nossos protestos com
uma simples nota de seu Adido de Imprensa, afiro
mando que a prisão não se dera por motivos
sindicais, mas sem declinar 05 motivos que provocaram a detenção, confirmando, em conseqüência, as denúncias que o movimento sindical, no
campo intemacional, fazia de que a detenção se
fizera sem a formação de culpa.
Esse é um trabalho longo e paciente, desenvolvidopelo sindicalismo brasileiro - com pouca
intensidade, reconhecemos - e pelo sindicalismo internacional. Talvez fosse conveniente que
o Congresso Nacional exercitasse uma maior
pressão perante o pr6prio Governo brasileiro, a
fim de que fizesse chegar ao Governo da República da África do Sul sua condenação à política
que adota.
Queremos apenas recordar que não está fora
da preocupação da CGTas outras formas de discriminação que se praticam com 05 nossos irmãos do Nordeste, tantas vezes discriminados em
razão da sua simples origem, da sua própria naturalidade, e da prática, ainda existente e envergonhadora para nós, cidadãos brasileiros, de trabalho escravo no Brasil.A CGT condena tal trabalho
e tem denunciado perante às autoridades cornpetentes. Só lamenta que tantas ações de natureza
policiale até, às vezes, militar,que se desenvolvem
quando os trabalhadores se colocam na defesa
dos seus interesses, não se manifestem com a
mesma intensidade quando se trata de reprimir
essas práticas condenáveis do trabalho escravo
e da discriminação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte Darcy Pozza, Relator da
Subcomissão.
O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Diante da
objetividade, do pragmaticismo de V. S', gostaria
de perguntar qual é o pensamento da COT, já
que, nos itens relatados não pude encontrar, e
tendo em vista que o trabalhador como indivíduo
é parte do nosso trabalho, sobre o direito de participação do trabalhador nos lucros das empresas,
porque me parece ser este um assunto bastante
interessante e que pode o pensamento da CGT
trazer a esta Subcomissão uma clarividência.
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o SR. ORLANDO CO<.ITINHO - A COT, eminente Constituinte, não está alheia a esse aspecto.
Em razão dele é que afirmamos que a CGTdefende a função social da propriedade no seu mais
amplo termo. Por isso, a CGT está colocando
perante a Subcomissão própria de direitos dos
trabalhadores a proposta de que se assegure ao
trabalhador a participação nos lucros ou no faturamento das empresas, porque é sabido que certas
atividades empresariais, nos serviços concedidos
pelo poder público, por exemplo, estão necessariamente proibldas de auferir lucros. A essas empresas se admite apenas a remuneração adequada do capital. O simples enunciado da obrigatoriedade da participação dos trabalhadores noslucros das empresas faria com que uma imensa
parcela desses trabalhadores se visse excluída,
apesar de sua contribuição para o progresso da
empresa e para a própria remuneração do capital,
de obter alguma participação. Esta é a colocação
que estamos fazendo perante a Subcomissão de
Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos,
e se compatibiliza com a defesa que fazemos da
função social, que deve ter o exercício do direito
de propriedade.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Concedo a palavra ao Sr. Constituinte ElielRodrigues,
para interpelar, e, em seguida, ao Constituinte José Femandes.
O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUES Dr.Orlando Coutinho, gostaria que V. S', por obséquio, informasse qual o pensamento e a posição
que a CGT adota em relação a um outro direito,
a uma outra garantia individual, acerca da expectativa da aplicação ou não da pena de morte no
Brasil ou da prisão perpétua. Quero saber se há
uma posição definida sobre se 05 trabalhadores
são a favorou contra a aplicação da pena máxima
no País.
O SR. ORLANDO COUTINHO - Ao iniciar a
nossa despretensiosa exposição sobre o pensamento da CGT a respeito dos direitos e garantias
individuais, fazíamos questão de afirmar a impossibilidade da nossa manifestação sobre questões
internamente polêmicas no âmbito da CGT.
A CGT tem posição definida contrária à prisão
perpétua, à pena de banimento, mas em relação
à pena de morte é questão indefinida,como seria
natural que o fosse, dentro do pluralismo ideológico que caracteriza a atividade da CGT como
órgão sindical. Não há uma opinião da entidade
sobre este assunto, embora seja bem clara a posição da entidade no que diz respeito à sua posição
em relação às penas degradantes, à prisão perpétua e ao banimento.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Com
a palavra o nobre Constituinte José Fernandes.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDESSrs. Constituintes, defendo a participação dos trabalhadores nos lucros das empresas. Chamo a
atenção para a colocação que V. S' fazem relação
ao pensamento e às dúvidas que possam existir
na CGT quanto às empresas de economia mista
ou aquelas empresas públicas em que o Govemo
é o detentor do capital. Diria que não haveria
impedimento, até por que nessas empresas, durante muitos anos, contabilizaram-se lucros fictícios, distribuídos apenas a suas diretorias. Se ha-
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via a possibilidade dessa distribuição, evidentemente a lei,que é ordinária, poderia ser revogada,
e agora a Constituição estabeleceria o mesmo
em relação às empresas.

Não sei se V. S' tem alguma opinião sobre o
assunto.

O SR. ORLANDO COUTINHO - Muito obrigado pela oportunidade que abre fora do esqueLembraria, agora, algumas coisas: o funcioná- ma que havíamos elaborado, já que nós estávario da empresa de economia mista, o trabalhador,
mos referindo exclusivamente aos direitos e gamelhor classificando, já tem algumas vantagens
rantias individuais, para também externar o posiadicionais, quer dizer, sua remuneração não é
cionamento da CGT a esse respeito perante esta
apenas o que ele recebe em dinheiro no fím do
Subcomissão. Apenas para desfazer um equívoco
mês. Na realidade, em relação, por exemplo, a
que provocamos involuntariamente, diríamos que
a1!;juns trabalhadores de empresas privadas sabea alternativa que a CGT coloca quanto à particimos que existem inúmeros beneficios os quais
pação nos lucros ou no faturamento das empreSE' agregam indiretamente ao seu salário. Quase sas tem em vista exatamente a grande dificuldade
todas essas empresas têm cooperativas para atencom que se defrontaram os legisladores ordináder a preços menores os trabalhadores, oferecem
rios ao enfrentar o princípio constitucional da parboa assistência médica e até hospitalar aos traba- ticipação nos lucros, vigente desde 1946. E chelhadores, têm clubes recreativos também' pagos gou até a ser mascarado pelo regime autoritário
pela empresa, e não pela associação dos trabalhade um programa de integração social, como se
dores. Diria, então, a V. S· que, a par disso, o
fosse possível, pela canalização de recursos para
grande problema nacional que temos hoje - e o Erário, para ser manipulado por ele, se dar cumconsidero uma irresponsabilidade que deve ser
primento ao princípio que consagrava o desejo
corrigida,porque não podemos continuar a aviltar dos trabalhadores de ter uma participação direta,
o trabalhador - é o da aposentadoria. Essas ematé por que necessária para a integração do trabapresas - e até mesmo outras instituições, como
lhador na vida da própria empresa, através da
o IPEA, por exemplo, que é apenas uma instituição participação nos lucros. A participação no faturade pesquisas - cnam fundos para complernen- mento é uma alternativa válida, porque é mais
tação da aposentadoria, coisa a que o verdadeiro
fácil de ser disciplinada. Além do mais, encontra
trabalhador não tem direito. Chega-se até ao ab- justificativa não na sociedade, na existência de
surdo de - e agora, na Nova República, que
atividades lucrativas pelo Estado, mas naquelas
dÍ2: defender o trabalhador - se propor ao trabaque decorrem de concessão do Estado e que,
lhador para só se aposentar aos 55 anos. Pergun- por lei, não podem ter objetivo de lucro. Valelemtaria - dando como exemplo países desenvol- brar as concessionárias de transporte público, que
vidos como a Noruega, Suécia, Estados Unidos, por lei, devem ter na composição da sua tarifa
França etc. - se seria válido aposentar o traba- uma parcela destinada exclusivamente à remuneIhador aos 55 anos. Tenho minhas dúvidas. Se
ração do capital, porque a tarifa deve ser social
todas as pessoas que exercitarem alguma ativí- e justa. Se não se previsse a possibilidade da partidade no País também se aposentassem aos 55 cipação no faturamento dessas empresas, grande
anos, tudo bem. Mas sabe V. Ex' que o os militares parcela dos trabalhadores estaria excluída da prose aposentam rmnto novos e que, inclusive,quan- teção constitucional de participação nos lucros.
do o Estado ainda estã custeando a sua educação
A questão da aposentadoria também deverá
já contam como tempo de serviço, assim como
funcionários de inúmeras instituições. Há muitos ser colocada pela CGT perante a Comissão própria, no sentido de que se postula a universafuncionários públicos que têm inclusive, benefícios por terem servido no exterior, dobrando o lização da seguridade social em iguais condições
tempo. Os magistrados que acumulam, por para todos os cidadãos O princípio da isonomia,
exemplo, Varas comuns e as da Justiça Eleitoral existente na nossa Constituição, tem sido maltratado por leis ordinárias que concedem vantagens
também contam tempo dobrado. Então, se todos
se aposentassem aos 55 anos, ainda se admitiria. especiais a determinadas castas ou a determiMas só aqueles trabalhadores que trabalham oito nados setores de trabalhadores privilegiados. O
horas, não aqueles que trabalham seis, que têm que se deve é intentar proibição, portanto, dessa
dois meses de férias durante o ano, recesso etc.? discriminação, para que se evite o privilégio desHaverianecessidade de se fazer justiça, para que sas castas. Sabemos que a tentativa que se faz
de vincular a aposentadoria do trabalhador orditodos realmente fossem iguais perante a lei.
nário à idade mínima de 55 anos é iníqua, porque
DIriaa V.S' que devemos, em primeiro lugar, praticamente 80% dos trabalhadores iniciam sua
trabalhar pela participação do trabalhador nos lu- vida laborativa aos 14 anos de idade, ou até mecros das empresas; e, em segundo, combater esse nos. Eu mesmo iniciei minha vida profissional
aviltamento existente em relação ao trabalhador aos doze anos de idade, como operário, em São
das empresas privadas. Isto pela falta que tem
Paulo, minha cidade de origem. Ora, exigir que
de complementar o salário ao final, porque, na alguém trabalhe de forma fisicamente desgasrealidade, o INPSreduz substancialmente a remu- tante, como é comum para a maioria da classe
neração da aposentadoria do trabalhador. E, trabalhadora, durante quarenta ou mais anos para
quando se fala em INPS, fala-se de um sistema
poder se aposentar é simplesmente transformar
atuarial. O cidadão faz um fundo, e, no dia em
o amparo a esse trabalhador numa miragem, porqUE' se vai retirar do trabalho, aquele fundo deve que sabemos que a expectativa média de vida
custear sua futura aposentadoria. Então, que não do brasileiro não vai além dos sessenta anos. Exise fizesse mais esse aviltamento ao trabalhador, gir que ele trabalhe mais de quarenta anos para
colocando a aposentadoria para 55 anos, a menos depois se aposentar aos 55 e receber beneficio
que o País, por necessidade superior, o fizesse pela expectativa de vida que se tem no País por
para todos os servidores, sem distinção, para que apenas cinco anos, estabelecendo taxas extorsitodos fossem iguais perante a lei.
vas de contribuição, durante todo o seu tempo
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de trabalho, - taxas que não encontram correspondente no mundo ocidental - é, na verdade,
fazer da aposentadoria um sonho quase inalcançável.Se voltarmos nossas vistas para os grandes
bolsões de miséria que existem ainda neste País,
principalmente no Norte e no Nordeste, onde a
expectativa de vida é muito inferior à média que
revelamos, chegaremos à conclusão de que se
estará - ao se impor a idade mínima de 55 anos
- intentando excluir do sistema de seguridade
social parcela ponderável, senão majoritária, dos
trabalhadores brasileiros.
Esta é a opinião da CGT.
O SR. CONSmUINTE JOSÉ FERNANDESEu gostaria de lembrar que é ainda mais iníquo,
como V. S· classifica, porque quem vai ao mercado de trabalho mais novo é exatamente o componente da classe mais carente da população.
O pai que tem bastante recurso manda o filho
para o mercado de trabalho depois que ele já
concluiu o curso universitário.O de classe média
baixa manda-o depois da maioridade. O pai sem
recursos e a viúva, igualmente pobre, manda o
filho com lO, 12 anos para ajudar no sustento
da casa, o que deve ter sido o caso de V. S·
Seria, então, agravar mais a situação de um pobre
trabalhador, que foi antes do tempo ao mercado
de trabalho em condições desvantajosas, porque
não teve tempo de aprender uma boa profissão,
ou de ter formação intelectualmaior, e ainda punilo no sentido de que ele fique até os 55 anos
de idade trabalhando.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) a palavra o Constituinte Costa Ferreira.

Com

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA Agradecemos ao Presidente da CGT pela excelente contnbuíção que propicia a esta Subcomissão. Queremos parabenizá-lo pela exposição rica
em virtudes, procurando, de uma maneira ou de
outra, deixar aqui patente a contribuição da CGT
que, no nosso entender, é de suma importância
para os trabalhos desta Subcomissão Isto porque
sabemos que o trabalhador brasileiro, como está
sendo enfocado, é realmente penalizado de maneira cruel. Se não fosse o esforço de entidades
como a CGT e de outras que estão surgindo no
Brasil,a situação do trabalhador poderia se arruinar muito mais Mas, graças a Deus, há homens
como V. S' que, à frente do destino de uma entidade, zela pela preservação do direito e das garantias
do trabalhador brasileiro, vem a esta Subcomissão e nos dá uma profunda lição de prudência
com relação ao direito do trabalhador.
Fiz uma proposição para que reduzíssemos a
jornada de trabalho de 48 para 36 horas. Isto
para que o trabalhador seja mais poupado, não
em termos de se esquivar do trabalho, mas de
propiciar maior número de oportunidade para outros trabalhadores, porque, se fizéssemos seis horas diárias ou 36 horas semanais, começaríamos
o trabalho das 7h30min às 13h30min., e começariamos um outro turno, ou seja, outra contratação,
de 13h30min às 19h30min. Haveria, então, dois
turnos de trabalho, que poderiam impulsionar este País sem que exigíssemos demais do trabalhador, haja vista a sua média de vida, a fim de que
possa usufruir dos beneficios que contribui para
a Previdência Social, para que assim possa gozar
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um pouco da sua vida e também dar a assistência
devida à sua família. Porque o trabalhador sai
de casa de madrugada, principalmente nos grandes centros, e chega tarde da noite. Então, esta
seria uma maneira de ele chegar mais cedo, dar
maior assistência à sua famíliae também diminuir
o tempo de aposentadoria. Estamos propondo,
assim a diminuição desse tempo. Entendemos
que é injusto o tempo de serviço de 35 anos
para o homem e de 30 para a mulher. O tempo
de 30 para o homem e de 25 para a mulher
já seria uma boa conquista. Aposentadoria por
velhice aos 65 anos para o homem e 60 para
a mulher não satisfaz,igualmente. Propomos aposentadoria aos 60 anos para o homem e aos 55
anos para a mulher.
Acho que a contribuição de V.S' nesta Subcomissão nos dá novo alento para que defendamos
maior participação do trabalhador na empresa
e também maior proteção para ele, como estabílidade com dois anos de serviço, direito à participação nos lucros, a férias de trinta dias anuais
etc. Enfim, tudo que se puder carrear em beneficio
do trabalhador nós estaremos dando apoio para
reparar a grande injustiça que o Brasiltem cometido contra a classe trabalhadora. Hqjavista o que
falou o Deputado José Femandes, a respeito de
outras classes muito privilegiadas, que conseguem se aposentar tão jovens e ir para a frente
de grandes empresas, de multinacionais, ganhando muito dinheiro. Enquanto isso, o trabalhador,
principalmente o avulso, que pratica serviço escravo nos portos brasileiros,ou mesmo nos armazéns, às vezes, aposenta-se com 60 anos. Com
o trabalho que esse homem exerce, deveria aposentar-se o quanto antes melhor, porque dez anos
de trabalho em navios e armazéns são anos de
trllbalho forçado, carregando sessenta, setenta
quiJos de barras de ferro de um lado e do outro,
sem que, às vezes haja um guindaste para ajudá-lo
nessas atividades.
Acho que V. S', vindo aqui, está dando uma
grande contribuição para que nós, Constituintes,
possamos nos encorajar e ter mais entusiasmo
para defender a causa do trabalhador. As vezes,
ficamos pensando: Será que se eu fizer isto o
empresário não ficará zangado? O que queremos
deixar patente é que não estamos contra o trabalhador nem contra o empresário. Todavia, não
queremos que haja injustiça, principalmente contra o trabalhador. Que o empresário reconheça
também que, para ter seus lucros, necessita do
trabalho, desses homens e mulheres que aí estão,
contribuindo, aos trancos e barrancos, para a
prosperidade do nosso País. Por isto, esta Constituinte deve dedicar momentos de atenção a esses
homens e mulheres que, como operários, têm
usado todo o seu sangue, toda a sua vida para
que tenhamos um Brasil melhor. Por isto, parabenizo V. S' por esta grande contribuição que trouxe
a esta Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Concedo a palavra ao Dr. Orlando Coutinho.
O SR. ORlANDO COUTINHO-Apenas gostaria de manifestar o agradecimento da CGT ao
Constituinte Costa Ferreira, pela expressão de solidariedade com os seus objetivos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Concedo a palavra à Constituinte Lúcia Vânia.

A SRA. CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Gostaria de usar a palavra apenas para cumprimentar
a CGT, de forma muito especial, pelo apoio a
uma das garantias individuaisque consideramos
muito importante, o habeas data. Acredito que
essa garantia, lançada inicialmente pelo Anteprojeto Aíonsç Arinos, talvez por si só justifica todo
o projeto. E uma novidade murto importante para
o nosso Pais, que passa por uma fase muito difícil
neste sentido. Quero também dizer que, ao lado
dessa garantia, o projeto avançou muito em relação ao habeas corpus, ao mandado de segurança e a outros instrumentos que representam
garantia muito importante para que possamos
responder ao anseio da sociedade em relação
aos direitos humanos.
O SR PRESIDENTE (Antonio Mariz) cedo a palavra ao Sr. Orlando Coutinho.

Con-

O SR. ORlANDO COUTINHO - Da mesma
forma como acabamos de fazer, agradecemos
a manifestação da nobre Constituinte e explicitamos um pouco o nosso posicionamento a respeito do habeas data. Dentre as justificativasque
encontramos, está exatamente a da defesa da mulher trabalhadora, que tantas e tantas vezes sofre
as conseqúências de um despedimento de seu
empregador, lançando-a a sérias dificuldades financeiras, senão na própria miséria, pelo simples
fato de seus dados arquivados na empresa registrarem a ocorrência daquilo que de melhor a mulher faz, ou seja, conceber a vida, para que nós,
homens e mulheres, possamos estar aqui discutindo a nossa melhor forma de organização política e social. É tão comum a despedida pelo fato
de a mulher se encontrar grávida, pelo fato de
profissionais da Medicina se prestarem a passar
tais informações para o empresário, com a finalidade única de provocar o afastamento da mulher
da sua relação no emprego, que o habeas data,
tenho certeza, será uma das formas de se assegurar com efetividadea estabilidade no emprego,
que a CGT busca para toda a mulher em estado
de gestação. Muitoobrigado à nobre Constituinte
pela manifestação e pela oportuniadade que nos
dá de explicitartambém esse aspecto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Dr. Orlando Coutinho, antes de encerrar a reunião, gostaria de solicitar de V. S' que fosse explicitado
um dos itens do roteiro estabelecido para o seu
pronunciamento nesta Subcomissão nesta data.
Trata-se da manutenção do júri e sua relação
com a representação classista na Justiça do Trabalho. Essa curiosidade se deve ao fato de que
temos visto manifestações na imprensa, defendendo a eliminação da representação classista
na Justiça do Trabalho. E pela enunciação aqui
feita, parece-me que V. S' estabelece um paralelo
entre o que significa a representação popular no
Tribunal do Júri e a representação classista na
Justiça do Trabalho.
O SR. ORlANDO COUTINHO - A instituição
do jún, nas suas mais remotas origens, na Inglaterra, no Direito inglês, derivou da necessiadade
de as pessoas terem a segurança de serem julgadas por um igual. Um célebre processualista uruguaio, Eduardo Couture, que foi catedrático inclusive da Universidade de Paris, falando a respeito
do julgamento popular e, mais particularmente,
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sobre a presença de representantes dos tarabalhadores e dos empregadores na Justiça especializada do Trabalho, dizia que de um juiz se deve
exigirsobretudo o bom senso. O bom senso não
é privilégio do magistrado profissional; pelá contrário, é encontrado com maior facilidade no simples homem do povo e, muitas vezes, no rude
homem do povo, despido de qualquer educação
escolar. E Eduardo Couture diziaque do juizdevese exigir, então, sobretudo o bom senso. E se
ele souber um pouco de Direitonão fazmal. Assim
ocorre com a representação classista na Justiça
do Trabalho, que tem, na sua origem, exatamente
a garantia do trabalhador e do empregador de
que estão sendojulgados por iguais. O juizempregador leva para a Justiça do Trabalho toda a sua
experiência como homem de negócios e do trato
que tem com os seus trabalhadores. E o representante dos trabalhadores levapara o órgão julgador
o retrato da realidade em que se processam as
condições de trabalho, que nem sempre correspondem àqueles ideais que o constituinte estabeleceu e que o legislador ordinário acabou por
disciplinar.Quantas vezes o profissional do Direito
ingressa na magistratura, e equipara-se ao superhomem, ao infalível, procura alcançar as alturas
de Deus, quando lhe falta o essencial, que é o
bom senso, aquela capacidade que se dá a todo
homem de adquirir e que lhe permite destinguir
entre o bem e o mal, entre o bom e o mau,
entre o justo e o injusto. Os trabalhadores, no
que toca à representação que possuem na Justiça
do Trabalho, não querem dela abrir mão, porque,
embora reconheçam a necessidade da presença
do juiz técnico, do juiz prófissional na presidência
dos trabalhos, a lhes esclarerer, muitas vezes, as
minúncias da lei, não supera a capacidade que
tem o leigo de julgar não com o coração, como
muitos pretendem, não fazer simplesmente o julgamento da bondade, até por que na Justiça do
Trabalho as forças se equilibram, uma vez que
ela é paritária - igual número de trabalhadores
e igual número de empregadores - mas para
que eles reflitam sobre suas experiências passadas e possam decidir, então, diante daquela experiência de vida. Até mesmo aquela experiência
de vidaque deu oportunidade a um não juizprofissional, o rei Salomão, de pronunciar a mais bela
sentença da Históriada humanidade. É esse sentimento de justiça inato ao bom senso dos homens
que defendemos seja mantido na nova Constituição e que se estenda, na sua correlação com
o instituto do júri e a sua soberania nos vereditos,
ao julgamento a respeito de um dos maiores valores, ou o maior valor que pode ter um homem,
que é o relativo à sua própria liberdade.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - A lista
de debatedores esté esgotada. Consulto o Dr. Orlando Coutinho se deseja fazer alguma consideração final. Se for o caso, V.S' poderá fazê-la.
O SR. ORLANDO COUTINHO - Faria, sim,
brevemente, porque cometeria uma injustiça se
não expressasse o agradecimento da Central Gerai dos Trabalhadores pela tolerância, pela bondade e pelo interesse com que os membros desta
Subcomissão brindaram este seu humilde representante. Queria agradecer pela oportunidade que
nos deram de explicar, mais além dos objetivos
desta própria Subcomissão, o pensamento da
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CCiT a respeito dos direitos que ela considera
essenciais e que devem ser assegurados aos trabalhadores nas suas relações de trabalho. Agradecemos, ainda, a oportumdade que nos foi concedi<l1a de colocar perante os membros desta Subcomissão - Constituintes que são - condições
de reflexão para sobre esses temas se manifestarem quando a grande Plenária tiver de decidir
sobre tais assuntos.
~"uito obrigado aos Srs. Constituintes desta
Subcomissão, muito obrigado a V. Ex", eminente
Presidente dos trabalhos, pela bondade e pelo
carinho com que nos acolheu
Em nome da classe trabalhadora brasileira, que
a CGT representa majoritariamente através de
inúmeros sindicatos e associações a ela filiados,
desejamos deixar consignada a nossa esperança
de que esta Constituição, se não for a dos nossos
sonhos, pelo menos deles Se aproxime bastante.
Muito obrigado. (Palmas.)
() SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Esta
Subcomissão deverá reunir-se amanhã, dia 24
de abril, às 9h30min., para ouvir o Presidente da
Conferação Nacional dos Trabalhadores da Indústría, Dr. José Calixto Ramos, sobre o tema
Dimitos e Garantias Individuais. E, às 11:00h o
Prolf. Cândido Mendes, sobre novos direitos humanos. Estão, portanto, convocados os Srs.
Constituintes que integram esta Subcomissão para essas duas audiências públicas de amanhã.
Não desejo encerrar esta reunião sem antes
dizer ao Dr. Orlando Coutinho que, na verdade,
não fizemos senão cumprir nosso dever ao convidar a Central Geral dos Trabalhadores a participar dos trabalhos desta Subcomissão. Pela sua
representatividade na sociedade brasileira, era imprescindível esse concurso para elaboração do
projl~tO que daqui sairá a Comissão Geral.
Quero, sobretudo, assinalar a importância dos
temas aqui tratados, pelo caráter sistemático que
V. S', como representante da CGT, soube imprimir-lhes, a visão de conjunto que a CGT tem
dos problemas brasileiros, os pontos básicos aqui
abordados 11 que revelam o grau de consciência
política d5s trabalhadores brasileiros, a questão
da auto-aplicabilidade das leis, das garantias desses direitos, que também a nós nos parece essencial na nova Constituição, para que os direitos
e garantias não signifiquem uma mera declaração
programática, que não tenham a existência apenas formal, mas que se, traduzam no exercício
efetivodesse direito público subjetivo, que é fazermos eficazes. As questões levantadas, dentre as
quais enumero a da tortura, o habeas corpus,
o habeas data, o sigilo das comunicações, o
direito de reunião, o júrio são, naturalmente, questões basilares à estruturação do nosso anteprojeto
e, depois, do nosso projeto de direitos e garantias
Indíviduaís.
Resta-me, pois, Dr, Orlando Coutinho, agradecer a sua participação e afirmar-lhe que as sugestões aqui trazidas, os temas aqui suscitados serão
ponderados e levados em conta no momento em
que concluirmos os nossos trabalhos.
M\:lito obrigado a V. S'

Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
DOS PODERES E
SISTEMA DE GOVERNO

Subcomissão do
Poder LegIslativo

ATADA 9' REUNIÃO ORDINÁRIA'

Às dez horas e cinquenta minutos do dia treze
de maio de mil novecentos e oitenta e sete, na
Sala A-I do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
realizou-se a nona reunião ordinária da Subcomissão do Poder Legislativo, sob a presidência
do Senhor Constituinte Bocayuva Cunha. Compareceram os seguintes Senhores Constituintes: Rubem Branquinho, Henrique Córdova, Vinícius
Cansanção, Nelson Wedekin, ÁlvaroAntonio, Lúcio Alcântara, Farabulini Júnior, Manoel Ribeiro,
José Jorge, Leopoldo Bessone e Luiz Viana, da
Subçomissão do Poder Legislativo, e Humberto
Souto, que não é membro desta Subcomissão.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Constituinte Bocayuva Cunha, abriu os trebalhos, com a dispensa da leitura da ata da reunião
anterior, por ter sido a mesma distribuída aos
presentes e, a seguir, aprovada. Antes de passar
à discussão do Anteprojeto do Relator, Senhor
Constituinte José Jorge, o Senhor Presidente submeteu ao plenário o Regulamento Interno destinado a reger as reuniões da Subcomissão, o qual
foi aprovado. Com a palavra, o Senhor Relator
lembrou que, na reunião anterior, quando o Parecer foi apresentado, fizera as observações mais
importantes sobre a matéria e se colocou à disposição dos Senhores Constituintes para explicações adicionais. As onze horas e quinze minutos,
o Senhor Presidente ausentou-se da reunião, passando a .presídêncía dos trabalhos ao Senhor
Constituinte Rubem Branquinho, 1°_ Více-Presídente. Intervieram com colocações sobre o Anteprojeto os Senhores Constituintes Lúcio Alcântara, Álvaro Antonio e Henrique Córdova. Após
as intervenções dos Senhores membros da Subcomissão, voltou a falar o Senhor Relator, que
indicou para a análise dos relatórios das demais
Subcomissões da Assembléia Nacional Constituinte, no tocante aos pontos em comum com
a Organização do Poder Legislativo, os Senhores
Constituintes Rubem Branquinho, Henrique Córdova, Manoel Ribeiro, Alvaro, Antonio, Farabulini
Júnior, Lúcio Alcântara, Nelson Wedekin e Vinícius Cansanção. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados às
doze horas e quarenta minutos, com a convocação de uma nova reunião de discussão e apresentação de emendas para às dezessete horas
de hoje. As notas gravadas, depois de transcritas,
farão parte destes registros, publicando-se a sua
íntegra no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte. I::, para constar, eu, Maria Linda
Morais de Magalhães, Secretária, lavreia presente
Ata que, após a sua leitura e aprovação, será assinada pelo Senhor Presidente em exercício, Constituinte Rubem Branquinho.
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O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Vamos dar início à reunião. Como já participei aos
companheiros, vou ausentar-me às Ilhl5min. A
Mesa será presidida pelo nosso ilustre l°-Vice-Presidente, o Constituinte Rubem Branquinho. Como
de costume, vou pedir a dispensa da leitura da
Ata.
Gostaria que a Comissão examinasse a possibilidade de aprovarmos, antes de começarmos a
reunião, o Regulmento Interno da Subcomissão.
Vamos entrar na fase de votação. Acho que deveríamos ter uma norma. A Secretária já distribuiu
essa sugestão de minuta para ser examinada por
V. EJc6 Não se se seria o caso de fazermos uma
leitura em voz alta, para a Comissão ir acompanhando.
"Art. 1° Compete ao Presidente da Subcomissão, além do que for atribuído no Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte:

1- ordenar e dirigir os trabalhos;

11- fazer ler a Ata da reunião anterior, submetê-la a discussão e votação;
111- dar conhecimento de todo expediente recebido e despachá-lo;
IV- conceder a palavra aos Constituintes;
V- convocar reuniões extraordinárias, após
deliberação do Plenário da Subcomissão;
VI- prover a publicação das Atas das reuniões
no Diário da Assembléia Nacional Cons~·
tuinte;

VII- desempatar as votações;
VlII- representar a Subcomissão nas suas relações com a Mesa, com as outras Comissões
ou Subcomissões e com os Líderes;
IX- resolver conclusivamente as questões de
ordem;
X- decidir sobre os requerimentos de destaque;
XI- proclamar o resultado das votações."
Antes de ler o segundo parágrafo, gostaria de
informar à Subcomissão que ontem o Presidente
Ulysses Guimarães ficou de resolver questão que
lhe foi submetida pelo Presidente Oscar Corrêa,
quanto à participação de Constituinte que não
sejam membros das Subcomisões na apresentação de emendas nesta fase. S. Ex' me consultou.
inclusive, e lhe disse: "não, sou inteiramente 11
favor de que - se isto é uma liberalidade essa liberalidade seja concedida. Acho que qualquer Constituinte tem direito de ir a qualquer Subcomissão e apresentar uma sugestão, uma emenda".
Parece que é essa a tendência geral. S. Ex'
irá decidir isto hoje oficialmente. O que se temia
era que houvesse afluxo muito grande de emendas em todas as Subcomissões. Amim me parece
ser inócuo proibir a presença dos Constituintes
nas Subcomissões em que não fossem membros,
porque sempre haveria um colega para assinar.
"Art. 2° Para participar das discussões, o Presidente deixará a direção dos trabalhos.
Art. 3° O Presidente será substituído, em suas
faltas ou impedimentos, sucessivamente, pelo 1°
e2
0-Vice-Presidentes.

Parágrafo único. Na falta do Presidente e dos
Vice-Presidentes, serão eles substituídos pelo
membro mais idoso da Subcomissão."
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Das Reuniões
Art. 4° As reuniões das Subcomissões serão
ordinárias ou extraordinárias, não podendo a sua
duração coincidir com o horário das sessões da
Assembléia Nacional Constituinte.
§ 1° As reuniões ordinárias realízar-se-ão de
2' a S' feira, a partir das 9:30 horas.
§ 2" As reuniões extraordinárias serão realizadas em dia ou hora diversos dos préfixados para
as ordinárias, inclusivesábados, domingos e feriados e serão convocadas pelo Presidente, por deliberação da Subcomissão.
§ 3° As reuniões ordinárias e as extraordinárias poderão ser prorrogadas pelo tempo necessário a seus fins, a juízo do Presidente, que poderá
interrompê-Ias quando julgar conveniente.
§ 4° As reuniões das Subcomissões serão
sempre públicas.
M So Os trabalhos da Subcomissão serão
iniciados com a presença de, pelo menos, metade
de seus membros e obedecerão à seguinte ordem:
I- leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior;
n-leitura sumária do expediente recebido sobre matéria constitucional;
DI- discussão e votação de matéria constitucional.
§ 1. Para o fim previsto no caput deste artigo,
o comparecimento dos membros da Subcomissão verificar-se-á por livro próprio de assinaturas,
aberto 30 minutos antes do início da reunião.

Das Atas
Art. 6° De cada reunião da Subcomissão lavrar-se-á Ata sucinta, que deverá conter, além da
indicação de seu número, data e horário do seu
início e término, o nome de quem a tenha presidido, o número de Constituintes presentes e uma
súmula do expediente lido e dos trabalhos desenvoMdos.
§ 10 A Ata, lida em plenário, após aprovada
será assinada pelo Presidente.
§ 2° Aleitura a que se refere o parágrafo anterior será dispensada, se o texto for previamente
distribuído por cópia.
Art. 7° Será também elaborada, de cada reunião, Ata circunstanciada, contendo todos os pormenores dos trabalhos, que será publicada no
Diário Ela Assembléia Nacional Constituinte.
Do Anteprojeto de Constituição

Art. 8" O anteprojeto recebido na Subcomissão será disptribuído em avulsos a todos os membros da Subcomissão, para, no prazo dos 5 (cinco) dias seguintes, destinados à sua discussão,
receber emendas."
É o que estamos começando a fazer hoje.
"§ 1° Encerrada a discussão, o Relator terá
72 (setenta e duas) horas para emitir parecer sobre as emendas, sendo estas e o anteprojeto, em
seguida, submetidos à votação.
§ 2° As emendas deverão ser apresentadas
por escrito, em formulário próprio e acompanhadas de justificativa.
§ 3° As emendas rejeitadas serão arquivadas,
podendo, entretanto, ser reapresentadas nas demais fases da elaboração da Constituição.

§ 40 Fica vedada 'a apresentação de emenda
que substitua integralmente o Projeto ou que diga
respeito a mais de um dispositivo, a não ser que
trate de modificações correlatas, de maneira que
a alteração, relativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros."
E o meu caso, por exemplo. Estou apresentando emenda que suprime o Primeiro-Ministro.
Todas as vezes em que o Relator faz referência
a ele, digo: "Omita-se o Primeiro-Ministro". Mas
está enquadrada no § 4. deste artigo.
"Art. 9° As deliberações sobre matéria constitucional exigirão maioria absoluta de votos.
Art. 10. O Presidente votará em todas as deliberações, tendo, ainda, voto de desempate.
Art. 11. O voto será "pela aprovação", "com
restrições" ou "vencido" quando for pela rejeição.
~ 12. Cada membro da Subcomissão podera apresentar, no momento da votação, ajustificação escrita do seu voto.
Art. 13. Não serão concedidos pedidos de
vista.

crito, até o início da reunião em que se der o
processo de votação respectivo.
Parágrafo único. Os destaques serão votados
um a um, pelo processo nominal.
Do Processo de Votação

Art. 23. As matérias constitucionais somente
serão votadas pelo processo nominal.
Art. 24. O processo nominal será feito pela
chamada dos Constituintes, utilizando-se listagem
especial de votação elaborada em ordem alfabética.
§ 10 A medida que se sucederem os votos,
o resultado parcial da votação irá sendo anunciado, vedada a modificação do voto depois de
colhido o de outro Constituinte.
§ 2° Terminada a chamada, e antes de encerrar o processo de votação, os Constituintes que
não votaram poderão fazê-lo, dirigindo-se ao microfone de apartes, declinando o nome parlamentar e o voto." -Isto é para o plenário.

Da Discussão
Art. 14. Durante a discussão do anteprojeto,
o Relator usará da palavra pelo prazo de trinta
minutos.
Art. 15. Ao membro da Subcomissão será
concedida a palavra, durante a discussão, pelo
prazo de 15 minutos e ao Constituinte não pertencente à Subcomissão, pelo prazo de 5 minutos,
improrrogáveis.
Parágrafo único. Serão admitidos apartes,
desde que concedidos pelo Constituinte que estiver com a palavra e por prazo não superior a
2 (dois) minutos, deduzidos do tempo do orador.
Art. 16. Ao final da discussão serão concedidos mais 30 (trinta) minutos ao Relator, para
considerações finais, sem apartes.
Da votação

"Das Questões de Ordem
M 25. Constituirá Questão de Ordem suscitável em qualquer fase da reunião, pelo prazo
de ~ minutos, toda dúvida sobre a interpretação
destas normas ou do Regimento Intemo da Assembléia Nacional Constituinte.
§ 10 A Questão de Ordem deve ser objetiva,
indicar o dispositivo regimental que deu motivo
à dúvida, referir-se a caso concreto relacionado
com a matéria tratada no momento, não podendo
versar tese de natureza doutrinária ou especulativa.
§ 2" Para contraditar Questão de Ordem será
permitido a um s6 membro da Assembléia, falar
por prazo não excedente ao fixadono caput deste
artigo."
Temos de colocar, ao invés de "membro da
Assembléia", "membro da Subcomissão".
§ 3 Nenhum Constituinte poderá renovar, na
mesma reunião, Questão de Ordem nela decidida
pela Presidência.
§ 4° Quando a Presidência verificar que a
Questão de Ordem não se refere efetivamente
aos trabalhos, poderá cassar a palavra ao Constituinte que a estiver usando.
§ s· Da decisão do Presidente sobre Questão
de Ordem não caberá recurso ao Plenário da Subcomissão."
§ 3° Nenhum Constituinte poderá renovar, na
mesma reunião. Questão de Ordem nela decidida
pela Presidência.
§ 4° Quando a Presidência verificar que a
Questão de Ordem não se refere efetivamente
aos trabalhos, poderá cassar a palavra ao Constituinte que a estiver usando.
§ 5" Da decisão do Presidente sobre Questão
de Ordem não caberá recurso ao Plenârio da Subcomissão."
Sou contra isso. A Subcomissão é soberana.
Deveria caber recurso ao Plenário. O Presidente
não usará esse parágrafo.
UM 26. O Presente regulamento foielaborado com base no Regimento Intemo da
Assembléia Nacional Constituinte, Regimento Interno da Câmara dos Deputados e na
praxe regimental."
0

Art. 17. Avotação do anteprojeto far-se-á em
globo, ressalvadas as emendas e os destaques
concedidos.
Art. 18. As emendas serão votadas em globo,
conforme tenham parecer favorável ou contrário,
ressalvados os destaques concedidos.
Art. 19. No encaminhamento da votação poderão usar da palavra, por 3 (três) minutos, um
membro a favor e outro contra."
Só dois Constituintes poderão falar. É muito
apertado. O Regimento não precisa ser tão rígido.
Podemos ser tolerantes.
"Art. 20. Verificadaa inexistência de quorum
para votação, o Presidente poderá suspender a
reunião pelo tempo necessário à sua complementação.
Art. 21. Concluída a votação, será elaborada
a redação final do anteprojeto, com as emendas
ou alterações decorrentes de seu resultado."
Dos Destaques

Art. 22. Admitir-se-á requerimento de destaque, para votação em separado de partes do anteprojeto ou de emenda do grupo a que pertencer,
devendo o requerimento ser apresentado por es-
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Acho que, em princípio, se V. Ex"; não tiverem
alguma observação a fazer sobre o Regimento,
poderemos tentar adotá-lo, evidentemente com
a plasticidade que o bom senso e a boa norma
política estão a nos indicar. Creio que o nobre
Constituinte Henrique Córdova deseja falar.

o

SR. CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Sr. Presidente, é apenas para uma observação.
O art. 5° diz: "Os trabalhos da Subcomissão serão
iniciados com a presença de pelo menos metade
de seus membros". Acho que poderíamos elírmnaI isso, porque, se examinarmos nossas atas,
verificaremos que grande parte das nossas reu'niões, em função do quorum, não se realizaram.
() SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Creio que não, porque muitos Constituintes assinaram o livro depois. Não tenho o número exato,
Pode ser que formalmente tenha sido assim, mas
ofícialmente não foi. Também sou contra esse
artigo, porém nem tudo que está nesse Regimento precisamos colocar no nosso. Pensando bem,
Vaf110S tirar isso aqui. Vamos colocar: "Os trabalho'> da Subcomissão obedecerão à seguinte ordem". O nosso secretário, que é um profissional
competente, está dizendo que, como nunca se
cumpre mesmo isso, é melhor tirar. Se V. Ex"
estiverem de acordo, acolheremos a observação
do Constituinte Henrique Córdova, e o art, 5°ficará
assim redigido: "Os trabalhos da Subcomissão
obedecerão à seguinte ordem."
Evidentemente, nas questões polêmicas e nas
votações não faremos nada sem quorum legal.
(I SR. CONSm<.IINTE HENRIQUE CóRDOVA
- Maioria absoluta.
(I SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Mas
isso eu acho que temos de manter. Já existe.

o

SR. RELATOR (José Jorge) - Só para efeito
de iniciar as sessões.
O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - exatamente: Não tem sentido. Não sei se os Srs.
Constituintes tiveram tempo de ler e trazer algumas observações sobre o trabalho do Relator. De
qualquer forma, antes de facultar a palavra ao
Plenário, convido o nobre Constituinte José Jorge
para fazer a sua intervenção.
O SR. RELATOR (José Jorge) - Sr. Presidente,
Srs, Constituintes, tendo em vista o fato de que,
na reunião de ontem, praticamente dei as expllcações que julgo importantes para o esclarecimento
do relatório, e, já que o relatório se encontra à
disposição, dos Srs -,Constituintes, gostaria de me
colocar à disposição para prestar os esclarecimentos necessários tanto agora, na sessão, quanto, inclusive, fora dela, se esse for o desejo de
V.Ex'", porque sempre poderá haver alguma dúvida sobre qual a razão para se tomar determinado
tipo de decisão ou quais os aspectos que poderiam ser levados em conta. Então, coloco-me à
disposição para prestar os esclarecimentos ne·
cessáríos, de tal forma que tudo fique o mais
claro possível.

o

SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Com a palavra o Constituinte Lúcio Alcântara.
O SR. CONSmUlNTE LÚCIO ALCÂNTARASr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Nobre Constituinte Lúcio Alcântara, antes de iniciar,
permita-me uma intervenção. Ontem, por incrível
que pareça, não consegui avistar-me com o Senador José Fogaça, que está sendo muito procurado
pela Imprensa e parece que está meio sem tempo.
Mas conversei com o Presidente da Comissão
e disse a S. Ex' da nossa preocupação e da nossa
deliberação de procurarmos fazer, pelo menos,
uma reunião com o Relator, para ver onde teríamos de mutuamente nos entender. S. Ex' lembrou, então, que talvez pudéssemos fazer uma
reunião conjunta, que acho seria até melhor. De
modo que ficamos de acertar tudo hoje à tarde.
Quanto ao Constituinte Plínio Arruda Sampaio,
apesar de ter uma reunião na sua Subcomissão,
S. Ex' acha que é importantíssima a sua presença
e aqui viráporque, inclusive,no seu relatório, introduz algumas modificações que terão de ser acolhidas pela Subcomissão do Poder Legislativo.S.
Ex' introduz inovações - parece-me que cria Comissões - que terão de ser apreciados pela Subcomissão que as acolherá ou não.
Com a palavra o Constituinte LÚCIO Alcântara,
com as desculpas da Mesa por tê-lo interrompido.
O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARASr. Presidente, Srs. Constituintes, antes de mais
nada, quero louvar o trabalho do nosso Relator.
Certamente foi uma peça difícil de ser concretizada a curto prazo, com as implicaçõesjá conhecidas, que, seguramente, interferiram grandemente na sua elaboração. Gostaria de fazer algumas apreciações. Algumas delas pretendo transformar em emendas que vou sugerir ao Plenário
desta Subcomissão, embora ainda não estejam
definitivamente cristalizadas no meu espírito
Creio que o objetivo desta reunião é justamente
essa troca de impressões, essa discussão. Uma
das coisas que ressalta quando se analisa o parecer do nobre Constituinte José Jorge é justamente
aquela sobejamente apontado nesta Subcomissão: as implicações que estão presentes, na medida em que vários aspectos ou são comuns a
outras Subcomissões ou possuem com elas pontos de contato realmente relevantes. Por exemplo,
com relação à indicação de autoridades, que terão
seus nomes aprovados previamente pela Câmara
dos Deputados, há um movimento que parece
poderá ser vencedor, nas diferentes Subcomissões que tratam do assunto, no que se refere
à adoção da figura do defensor do povo. Certamente, se isso for incluído, o provimento desse
cargo terá de ser necessariamente aprovado pela
Câmara dos Deputados. Não sou um estudioso
profundo desses assuntos, de forma que, se em
algum momento eu falar alguma coisa que não
esteja correta peço aos companheiros que corrijam o rumo da minha interferência. Fala-se aqui
por exemplo, no estado de SÍtio e no estado de
alerta. Parece-me que o estado de alerta estã sendo proposto pelo RelatorJosé Fogaça. Há presunção de que isso será aprovado naquela Subcomissão. Por exemplo, não conheço sequer quais
são os termos desse estado de alerta, que implicaria em restrições dos direitos e das garantias
individuais e interfeririano funcionamento do próprio Congresso Nacional.
Como disse, a minha interferência é mais no
sentido convocativo. Estou pinçando alguns pontos. Cada um desses temas, ou, pelo menos, gran-
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de parte deles sempre comporta opiniões diferentes. Portanto, temos de acertar naquilo que é mais
importante, que é fundamental. Gostaria de comentar aqui a parte referente ao quorum procurarei cingir-me as coisas que achei mais relevantes. O art. 8° dz:
"Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Câmara e de
suas Comissões serão tomado por maioria
dos votos dos Parlamentares presentes."
Acho que deveriamos dizer: "Com a presença
da maioria de seus membros".
O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Não.
Estamos querendo tirar o quorum.
O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARAVeja bem, precisaríamos ter presente - não que
houvesse necessidade - a maioria absoluta para
decidir sobre isso. Se não fosse isso, poderíamos
ter qualquer número no plenário para deliberar.
Nesse aspecto divirjo. Creio que, no caso de quorum para deliberar não seria necessária a maioria
absoluta, mas, sim, a presença da maioria de seus
membros,...
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Deputado Lúcio Alcântara, permita-me...
O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA.. caso contrário corremos o risco de funcionar
em determinado momento... como assisti - e
creio que poucos tenham tido essa felicidade, ou
infelicidade - , em uma sexta-feria, pela manhã,
depois de uma madrugada de trabalho, a aprovação do Sulbrasileíro. Aquilo foi decidido quando
não havia trinta, quarenta Parlamentares no plenário; tomou-se uma das decisões talvez mais difí·
ceís e contestadas pela sociedade naquele momento. De forma que acho que se deve referir
à presença da maioria dos membros. Respeito
as opiniões, mas formalizareiminha idéia em uma
emenda que vou apresentar.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Nobre Constituinte, permita um esclarecimento da
Mesa Tenho a impressão de que V.Ex' não estava
presente em uma reunião em que se discutiu
muito o problema do quorum, inclusive o problema do quorum em plenário. Houve, por parte
de número considerável de membros desta Subcomissão, a tendência ou a reflexão sobre a necessidade de diminuir-se o quorum para o plenário, com isso forçando a presença de Deputados
e Senadores, ao contrário do que poderá parecer,
justamente pelo receio de que a ausência de quo·
rum faça aprovar projetos que contrariem seus
pontos de vista Vamos supor que a Maioria, que
apóia o Governo, ficasse em situação muito difícil,
não estando presente em uma votação de um
projeto que a Minoria quisesse aprovar. Isso obrigaria, no entender de muitos de nossos colegas,
um quorum maior. Esse princípio foi, no meu
entender, adotado pelo Relator com muita sabedoria, eliminando completamente o quorum nas
Comissões, para obrigar seus membros a estarem
presentes.
O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARANão, não é só nas Comissões.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Concedo a palavra ao Relator, Constituinte José
Jorge.
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o SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARAMas não é só nas Comissões, é no plenário também. Vejam bem, no caso das Comissões estou
de acordo, mas no plenário manifesto minha opinião contrária.
O SR RELATOR (José Jorge) - Na realidade,
esse problema do quorum, nós o discutimos
aqui, em uma reunião - e a questão foilevantada,
se não me engano, pelo Constituinte Luiz Henrique, Líder do PMDB na Câmara dos Deputados.
Nesse reunião, o que se concluiu da discussão
foi que, na verdade, o quorum alto afasta o Parlamentar do plenário e da Comissão, porque sabe
que, não havendo número para deliberação, esta
não ocorre. Só há deliberação quando há uma
espécie de motivação. O Parlamentar é avisado
com antecedência pelos Líderes, estes se mobilizam,todos são superinformados de que vai haver
aquela deliberação. Normalmente o Parlamentar
sabe que não há deliberação, se não houver número. Então, nem se preocupa em ler a Ordem
do Dia para saber o que vai acontecer. Esse é
o comportamento normal. O Constituinte Oswaldo Lima Filho, que inclusive não pertence a esta
Subcomissão, apresentou sugestão e, na justificativa, mostra que no mundo inteiro, na maioria
dos Congressos, não existe quorum ou, quando
existe, é um quorum muito baixo, exatamente
para permitir uma presença maior dos parlamentares, uma atenção maior para aqueles assuntos
que estão sendo tratados. Foi nessa linha que
se reduziu ou se colocou o quorum com aquele
número mínimo. O Constituinte Lúcio Alcântara
entendeu corretamente. A redação é no sentido
de que isso ocorra tanto nas Comissões, quanto
no plenário, e é o número de parlamentares correto. Quem for favorávela esse ponto de vista deve
entender bem o que é. Eu, pelo menos, sou favorável do jeito que está, por convicção. Acho que
tem de ser o número de parlamentares que estiverem presentes. Quem quiser votar que fique aqui,
que venha para as reuniões, compareça. Acho
que quem quiser evitar que se aprove determinado projeto que venha aqui, e não fique na confortável posição de poder fazer com que o Congresso não funcione, com que o Congresso não
delibere pela simples ausência, principalmente
agora que, por essa proposta não teremos mais
jeton. Seria uma posição muito confortável a pessoa praticamente poder paralisar o trabalho do
Congresso. Vamos dar ao Congresso, aprovando
este parecer ou outro, uma série de atribuições,
nas quais a aprovação das mensagens que para
cá virão do Executivo,ou mesmo das proposições
dos parlamentares, será fundamental, para que
o Govemo corra, para que o Governo realize as
coisas. Estamos propondo o fim do decreto-lei
e uma série de novas atribuições ao Congresso,
com o que ele terá responsabilidade muito maior,
em relação ao funcionamento do Governo como
um todo. Se se permitir que, pela simples ausência, se impeça a deliberação do Congresso, nesse
caso teremos de reestudar as atribuições que lhe
deveremos dar. Não podemos acabar com os
decretos-leis e uma série de coisas sob pena do
Congresso se desmoralizar-se. Na verdade, fizisso
não apenas por convicção pessoal, mas porque
foi esse o entendimento que tivemos na primeira
reunião da Subcomissão.
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O SR. RELATOR (JoséJorge)-Sr. Presidente,
O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARANobre Constituinte José Jorge, divirjo de V. EX' naquela pasta, onde estão todas as sugestões,
e gostaria de, me penitenciar por não ter tido está incluída a proposição do Deputado Oswaldo
a oportunidade de comparecer a essa reunião, Uma Filho quanto ao problema do quorum, coporque já teria antecipado meu ponto de vista mo também outras sugestões que por acaso fonaquele momento. Veja bem, a negativa de quo- ram apresentadas sobre o mesmo assunto. Está
na ordem alfabética e pela ordem de números.
rum é um recurso de que as minorias se têm
valido, inclusive para obstruir o processo de vota- No caso em referência, onde estiver a palavra
ção, processo, no meu modo de entender, legíti- quorum significa que aquelas sugestões são refemo. Quem tem muita experiência nesta Casa, co- rentes a quorum.
mo os Constitumtes Bocayuva Cunha e Farabulini
o Constituinte Lúcio Alcântara tem razão quanJúnior, sabe quantas mudanças se procederam
nos projetos de lei que tramitaram aqui porque . do diz que realmente os partidos minoritários podem usar a falta de quorum para adiar a votação
em um determinado instante se negou quorum.
dos projetos. Parece-me que um aspecto muito
Naquele período estabeleceram-se as negociaimportante que temos de pensar no novo Conções que permitiram a aprovação de projetos,
inclusive melhorados, para atender até aos recla- gresso que vamos criar é não adiar projetos, pelo
contrário, é votar projetos, porque temos no Conmos da sociedade. Negar quorum, abster-se, esgresso cerca de dez mil proposições em tramitatar ausente é uma forma que as minorias têm
ção, que não são votados. Temos no Congresso
nos Parlamentos para obstruir o processo de
parlamentares que passam doze ou dezesseis
votação, e, assim, forçar, muitas vezes, mudanças,
anos apresentando projetos e esses nunca são
modificações nos projetos de lei, que terminam
votados. Na verdade, só são votados quando há
melhorados. Data venia dos colegas de Subcointeresse do Executivo, que tem força sobre as
missão mantenho a idéia de que no plenário se
Lideranças para então fazer essa mobilização.
deve exigira presença da maioria dos membros.
Acho que devemos trabalhar no sentido de votar
O SR. RELATOR (José Jorge) - Nobre Constiprojetos. Agora, as minorias têm outras formas
tuinte Lúcio Alcântara, vou pedir à Secretaria da
de fazer valer o seu trabalho aqui nas Casas e
Mesa que mande cópia a V. EX', porque estou
inclusive de adiar as próprias votações. Na verdareapresentando como minha a proposta do Depude, é muito importante, principalmente se se vai
tado Oswaldo Lima Filho, que estabelece um
restringir muito o voto de Liderança, se tivermos
quorum que não é o de hoje, mas bem menor.
um quorum muito alto. É uma coisa inclusive
Se não me engano creio que é de 20% dos meminusitada no mundo inteiro. Mesmo que tenhabros. Vamos dar ao Congresso, aprovando este
mos um quorum muito alto certamente deixareparecer ou outro, uma série de atribuições, nas
mos de votar muitas vezes, e o Congresso, a partir
quais a aprovação das mensagens que para cá
daí, talvez atrase inclusive a própria realização davirão do Executivo, ou mesmo das proposições
quilo que dele se espera. Acho que esse aspecto
dos parlamentares, ser fundamental, para que o
tem de ser analisado com muita atenção, para
Governo corra, para que o Governo realize as coique se possa dar uma velocidade apropriada às
sas. Estamos propondo o fim do decreto-lei e
votações do Congresso, e não ficar como hoje.
uma série de novas atribuições ao Congresso,
Temos cento e sessenta decretos-leis que não
com o que ele terá responsabilidade muito maior,
são lidos nem votados. Acho que, pelo menos
em relação ao funcionamento do Governo como
no momento, o grande problema do Congresso
um todo. Se se permitir que, pela simples ausêné agilizar seu processo de trabalho, para permitir
cia, se impeça a deliberação do Congresso, nesse
que ele possa receber essas novas atribuições
caso teremos de reestudar as atribuições que lhe
que, certamente, vindo com a nova Constituição.
deveremos dar. Não podemos acabar com os
O SR. PRESIDENTE (Rubem Branquinho) decretos-leis e uma série de coisas, sob pena do
Com a palavra o Constituinte Lúcio Alcântara.
Congresso se desmoralizar-se. Na verdade, fIZ isso
não apenas por convicção pessoal, mas porque
O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARAfoi esse o entendimento que tivemos na primeira
Sr. Presidente, não quero monopolizar o tempo
reunião da Subcomissão.
e, como tenho muitas anotações, pediria a V. EX'
que estabelecesse um tempo determinado, porO SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARAque assim eu me cingiria às principais questões.
Nobre Constituinte José Jorge, divirjo de V. EX'
Acabo de ser informado de que disponho de
e gostaria de me penitenciar por não ter tido a
quinze minutos.
oportunidade de comparecer a essa reunião, porPassarei rapidamente a analisar alguns pontos.
que já teria antecipado meu ponto de vista naquePor exemplo: do Senado Federal, art. 10 inciso
le momento. Vejo bem, a negativa de quorum
V:
'
do Congresso, porque já há uma limitação de
"Legislar para o Distrito Federal."
presença Vou mostrar para o seu estudo e apreTenho certeza de que vai ser concedida a autociação.
nomia do Distrito Federal. Também quando se
Pediria ao 10Vice-Presidente,o Constituinte Ru- dá os cargos que os parlamentares podem assumir, não está prevista a hipótese de Secretário
bem Branquinho, que ocupasse a Presidência do Distrito Federal. Está a de Secretário de Prefeiporque terei que ausentar-me - e assumisse os
tura, de Territórioe de Estados. Devemos também
trabalhos, passando a palavra, em seguida, ao
contemplar a possibilidade de Secretário do DisRelator, Constituinte José Jorge.
trito Federal, no meu entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Rubem Branquinho) Tem a palavra o Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Rubem Branquinho) Com a palavra o Sr. Relator.
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o SR. RELATOR (José Jorge)- Na realidade,
nós, inclusive, nesse relatóno,ficamos numa posição de dúvida quanto ao problema do Distrito
Federal. Partimos do princípio de que o DIstrito
Federal teria um Governador eleito por eleição
direta. Por isso, inclusive,não incluímos a possibilidade do Parlamentar ser Governador do Distrito
Federal. Agora, do ponto de vista da legislação,
de certa forma, achamos que, talvez,pelo menos
durante algum período, o Senado ainda precisaria
legislar, nem que fosse de forma complementar.
O SR. PRESIDENTE (Rubem Branquinho)Com a palavra o Constituinte Lúcio Alcântara.
O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARACom relação à Seção V, dos Deputados e Senadores, havia feito uma emenda, que diz:
"Art. 11. Os Deputados são representantes do povo e estão suas opiniões, palavras e votos subordinados exclusivamente à
sua consciência."
Inclusive, a minha idéia originária era de fazer
urna referência a que eles estão a salvo de mandato imperativo. Por quê? Pelo seguinte: todos
vivemos aquela situação anterior, do Colégio Eleitoral, onde se tentou incluswe...
O SR PRESIDENTE (Rubem Branquinho)V. Ex.' poderia explicitar qual é o parágrafo, por
favor?

6 SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARAÉ em relação ao art. 11. Inclusive acho que aqui
deveria ser mencionada - evidentemente que
isso está sendo estudado por outras Subcomissões - a forma de eleição do Deputado. Será
por eleição proporcional, distrital,ou distrital mista?Acho que deveria caber - também vou formalizar emenda nesse sentido - dizer-se que os
Deputados estão subordinados exclusivamente à
sua consciência. Como está na Constituição alemã, creio que no art. 37. É um princípio interessante e talvez se possa reproduzi-lo, adaptá-lo.
O SR. RELATOR (José Jorge) qual seria o exemplo prático?

Sim, mas

O SR.CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARAO exemplo que dou é o da invocação da fidelidade
partidária, que, no meu modo de ver, foino passado um sistema draconiano para evitar, inclusive,
que, em determinados momentos, adotasse o
Parlamentar essa ou aquela posição que lhe parecesse a mais justa, em função desse instituto da
fidelidade partidária. Devo lembrar a V. Ex.' que
o caso terminou no Supremo Tribunal Federal,
porque, na época, o então candidato pelo PDS
não aceitou a possibilidade de que parlamentares
aqui votassem. Evidentemente, não vamos voltar
ao Colégio Eleitoral, mas outras situações poderão surgir. Acho que isso consigna realmente a
inteira liberdade do Parlamentar para decidir e
votar unicamente de acordo com a sua consciência. JI'las essa é uma idéia que vou ainda transformar em emenda.
Outra questão que também deve ter sido discutida aqui - possivelmente eu não estava presente
- é o recesso. Não sei se devemos aumentar
ou manter praticamente como está o recesso de
julho, mas acho conveniente chamar a atenção
dos nobres companheiros: parece que está vingando a idéia de encurtar o período entre a eleição

e a posse dos eleitos,principalmente no Executivo
- Governadores, Presidente da República etc. No
caso, o início da Legislatura poderia ser antecipado, ao invés de ser 1"de fevereiro.Aidéia parece
que é colocar talvez para 1" ou 15 de janeiro
As sugestões estão aí. Talvez fosse também o
caso na instalação da Legislatura, de coincidir
a data com a da posse do Presidente da República
etc.
"Das Comissões". No art. 18 - acho que isso
já foi corrigido em baixo - aqui, nas Comissões,
a representação deverá também ser proporcional
aos partidos. Tenho até um artigo que consta
do projeto do PFL, que é o seguinte:
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Não sei se seria o caso de ser um pouco mais
detalhado nesse particular, mas, pelo menos, eu
faria uma referência aos partidos políticos, que
teriam também essa condição, essa prerrogativa
de propor a emenda constitucional, na forma que
viesse a ser estabelecida em lei complementar,
como V. Ex"propôs.
Quero fazer um comentário ao § 4", do art.
27, que trata do veto. No projeto do PFL, que
nós, do Instituto Tancredo Neves, coordenamos,
previmos uma figura - não sei se seria o caso
de também ser examinada aqui - em que o
Presidente da República,antes de vetar ou sancionar um projeto de lei, poderia consultar - poderia,não quer dizerque ele vaiconsultar - o Supre"As Câmara~ do Congresso Nacional farão
mo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade
publicar previamente os projetos sobre os
da lei, ou a Corte Constitucional se esta vier a
quais deliberarão."
ser criada. Quer dizer, o Presidente receberia o
projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional
Parece que isso não consta do seu parecer:
e, antes de sancioná-lo ou vetá-lo, poderia con"Será assegurado a quem tenha direito sultar o Supremo Tribunal Federal ou a Corte
atingido a oportunidade de expor sua opinião Constitucional sobre a sua constitucionalidade.
por escrito ou oralmente, perante as ComisA Corte se manifestaria e o Presidente poderia
sões, em audiência pública obrigatória, conentão - tenho escrito aqui o artigo, que vou pasforme o que dispuser nos Regimentos Inter- sar às mãos de V. Ex.' - remeter ao Congresso.
nos das Câmaras."
no caso, por exemplo, de haver a declaração de
Parece-me que viriano sentido de ampliar tam- inconstitucionalidade, que o modificaria para torbém o acesso à oportunidade de participação da ná-lo constitucional, se assim o entendesse. Seria
sociedade.
um controle a priori da constitucionalidade. Não
quer dizer que teria de consultar, mas ele poderia,
Na parte do processo legislativo, § l°, art. 19:
"Não será objeto de deliberação a proposta teria essa faculdade de consultar, o que deixaria
de emenda tendente a abolir a Federação, o Presidente muito à vontade para sancionar ou
a República, os direitos, liberdades e garan- vetar o projeto de lei. No caso do art. 28, § 1",
tias individuais e o sufrágio universal, direto segundo o qual "não será objeto de delegação
usar da competência exclusiva", acrescentei um
e secreto."
item, que seria o item 5: "E o sistema monetário".
Isso inclusive está também um pouco na Co- Quer dizer, não poderia haver delegação quanto
missão da qual é Relator o Constituinte Nélson a isso, quanto à moeda. A mudança no sistema
monetário não seria passível de delegação.
Friedrich, sobre a Constituição. Tínhamos uma
redação semelhante a essa, que talvez aprimoOutro assunto é também relativamente pouco
rasse os casos, porque estendemos, inclusive, a importante - não me lembro agora qual o artigo
impossibilidade de se emendar a Constituição, -, é o que trata de eleições, no caso de ausência
para modificar o processo de emenda. Quer dizer, de suplente. Parece que quinze meses antes, se
o processo de emenda que fosse agora adotado, não houvesse o suplente, já se faria eleição. Acho
a sistemática de emenda à Constituição não seria que é difícil acontecer, mas se a Constituição fala
mais passível de mudança. A tendência geral é é porque a possibilidade existe. É não ter, por
ampliar bastante esse processo, permitindo, inclu- exemplo, suplente de Deputado Federal, e fazer
sive, que as correntes da sociedade e outras pos- eleição num Estado, só para um Deputado Fedesam emendar. Nesse particular diz o § 2°:
ral. No caso de Senador, ainda vai, mas fazer
eleição para um Deputado Federal parece-me
"§ 2° A Constituição não poderá ser despropositado. Outra emenda será - e já tenho
emendada na vigência de estado de sítio ou isso aqui também no projeto do Instituto - a
estado de alerta."
de que o voto é pessoal. Quer dízer, com isso
Já comentei isso. E acrescentaria: "ou de inter- extinguimos qualquer possibilidade de voto de
venção federal". A Constituição prevê a interven- liderança. Alguém poderá argumentar que isso
ção federal. Imaginem se houver uma intervenção é matéria regimental. Não estou agora exatamenfederal aqui, no Distrito Federal. É bem provável te com o artigo, a forma como redigimos isto,
que o Congresso não esteja em condições de mas ali se afirma peremptoriamente que o voto
deliberar sobre uma emenda constitucional. Tal- é pessoal. Quer dizer, mata-se qualquer possibivez fosse o caso também de impedir emenda lidade de se ressuscitar essa figura do voto de
liderança.
nossas hipóteses de mtervenção federal.
Finalmente, apresentei emenda, que vou reapresentar nesta Subcomissão, no sentido de que
Diz o art. 22:
seja incluída a seguinte norma no anteprojeto de
"Art. 22 - A iniciativa de projeto de
texto constitucional, na parte -ielativa ao Poder
emenda à Constituição ou leis complemenLegislativo:
tares, de leis ordinárias, inclusivesobre maté"Lei Complementar disporá sobre o processo
ria orçamentária, pelas Assembléias Legisla- legislativo, as normas técnicas para manutenção,
uvas estaduais, pelos cidadãos e por entidaalteração, redação e controle das leis."
des da sociedade civil far-se-a na forma estaHá um caos, neste País, em matéria de leis.
belecida em Lei Complementar."
Confia-se apenas naquele dispositivo:"Revogam-

48 Quinta-feira 21

DIÁRIO DAASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE -(Suplemento)

se as disposições em contrário". E a confusão
está feita.Váriosparlamentares já tiveram a iniciativa inclusive de propor leis, organizando melhor
essa verdadeira babeI legislativa que hoje temos
no País. Os projetos terminaram vetados, porque
foram acoimados de inconstitucionais. Se tivermos um artigo que abra essa possibilidade, aí,
sim, o Congresso poderá, posteriormente, estabelecer, em lei complementar, que regule esse nosso processo legislativo e dê maior ordem ao que
existe atualmente, uma situação verdadeiramente
caótica.
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, tenho várias
outras anotações que vou ordenar melhor, inclusive porque o tempo foipouco. De qualquer sorte,
achei bom aflorar aqui alguns desses pontos, para
que os discutíssemos. Não li, na oportunidade
o capítulo da fiscalização. Precisaria ler com mais
cuidado, mas me parece que fomos muito conservadores nessa matéria. Ficamos um tanto tímidos de avançar mais, inclusive com relação às
competências do Tribunal de Contas da União
e do próprio Congresso Nacional. Mas me reservo
o direito de examinar isso em outra oportunidade.
Concluiria,falando sobre o processo de aprovação de cargos de Ministrosdo Supremo Tribunal
Federal, como está aqui, ou do tribunal de Contas.
Acho que devemos incluirum dispositivo dizendo:
"Após,argüição em sessão pública". Atualmente,
parece que isto se passa nas Comissões. O Constituinte Nélson Wedekin poderia esclarecer-nos
mais sobre isto. Por exemplo, na Comissão de
Constituição e Justiça ou na Comissão de Relações Exteriores,os nomes de pessoas que vieram
a ser indicadas para esses cargos deverão ser
argüidos em sessão pública.
O SR. RELATOR (José Jorge) - A sessão pública é o plenário?
O SR. CONSTITUINTE Lúcio Alcântara - É
o plenário
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs.
Constituintes.
O SR. PRESIDENTE (Rubem Branquinho)Passo a palavra ao Relator, Constituinte José Jorge.
O SR.RELATOR (José Jorge) - Voufazeralgumas rápidas observações sobre o que falou o
nobre Constituinte que me antecedeu. Quanto
ao primeiro prazo de funcionamento do Congresso, não só pelos debates na Comissão, como
pelas sugestões dos Parlamentares - há sugestões para todo tipo e gosto - ficou claro que
uns acham que deve ser restringido o prazo de
funcionamento do Congresso, deve ser mais curto, exatamente para permitir que haja um funcionamento mais intenso nesse período, enquanto
outras gostariam que nem houvesse recesso, que
o Congresso funcionasse o ano inteiro.Minhaopinião pessoal, no caso, é de que esse problema
de funcionamento do Congresso, mesmo por
uma questão de dar maior flexibilidade não constasse da Constituição, e fosse especificamente tratado no Regimento Comum do Congresso Nacional. Como, na verdade, isso não havia sido decidido, resolvi colocar esse período, o mesmo que
existia atualmente, mas não há dúvida de que,
dependendo da opinião dos membros da Comissão, isto pode ser rediscutido, para talvez se con-

cluir pelo que acho mais interessante, que seria
não se colocar nem o período, porque inclusive
existem anos eleitorais. Houve uma sugestão, não
me lembro de qual Constituinte. Dizia ele que,
num ano, eleitoral, antes da eleição, que é no
dia 15 de novembro, o Congresso não funciona,
porque os Deputados estão tratando da reeleição;
e, depois da eleição, ele não funciona, porque
é período de recesso. Na verdade, ele tem certa
razão. Não sei se seria bom colocar isso na Constituição, com um nível de detalhe muito grande.
Talvez fosse melhor que isso ficasse para o Regimento. Se algum Constituinte quiser apresentar
alguma emenda desse tipo, poderemos também
reestudar o caso.
A iniciativa de partidos políticos é uma coisa
também discutível. Pensei muito, cheguei a colocar e depois retirei, porque achei que os partidos
políticos já estão suficientemente representados
aqui, através de seus Parlamentares. É preciso
também que abramos o máximo possível essa
iniciativa de leis, de apresentar emendas etc., até
no orçamento, mas também há de se reconhecer
que os Parlamentares é que foram eleitos para
essa atribuição. Os partidos politicos têm os seus
Parlamentares para, através deles, fazerem as suas
sugestões; os outros, não. Foi por isso que não
incluí os partidos políticos. Dír-se-á que existem
partidos políticos que não têm Parlamentares. Esta é uma forma para que eles lutem no sentido
de terem Parlamentares que possam fazer as suas
propostas.
Aproibição da delegação do sistema monetário
inclusiveexistiana Constituição atual. E o sistema
monetário, pela linguagem comum, tem uma amplitude muito grande. Como cabe ao Congresso
dar ou não essa delegação, dever-se-ia deixar em
aberto para que, em alguns casos, se o Congresso
achar que deva dar, possa fazê-lo, mas não de
princípio cortar, porque, dentro desse sistema
monetário, não é só o padrão da moeda, não
é só dizerqual é a moeda. Existem diversos aspectos do sistema monetário que certamente poderão ser dados em delegação. Outros não, mas
o Congresso é que vai decidir. Ele só concederá
naqueles casos que sejam justos.
O critério de eleição de Deputado é em outra
Subcomissão.
Quanto ao problema da fiscalização, procuramos, de certa forma, ampliar, principalmente através das Comissões, o relacionamento do Legislativocom o Tribunal de Contas. No caso, a maioria das sugestões que nós tivemos, que chegaram
da sociedade ou mesmo dos próprios Parlamentares, de certa forma mantêm certa linha com
o que está feito atualmente e que, na verdade,
precisa mais é funcionar. Retiramos uma série
de coisas, como, por exemplo, aquele problema
do contrato, em que o Tribunal de Contas envia
para cá a denúncia e se, dentro de um mês, o
Congresso não se pronunciar, o contrato é considerado bom. Isso fazia com que o Tribunal não
mandasse quando tinha certeza de que o contrato
era ruim, com medo de que passasse esse prazo.
Isso nós retiramos. Acho que agora ficou um relacionamento que pode funcionar de maneira correta.
Quanto ao resto, deixaria a oportunidade para
que os outros Constituintes pudessem dar suas
opiniões.
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O SR. PRESIDENTE (Rubem Branquinho)Passo a palavra ao nobre ConstituinteÁlVaro Antônio, antes pedindo aos funcionários que distribuam cópias do Relatóriodo SenadorJosé Fogaça, da Subcomissão do Poder Executivo, que
eventualmente poderá servir de subsídio para as
nossas discussões.
Com a palavra o ConstituinteÁlvaro Antônio.
O SR. CONSTITUINTE ÁLVARO ANTONIOSr. Presidente, em virtude de um acidente doméstico, estive ausente dos últimos trabalhos desta
Subcomissão. Mas perguntaria ao prezado Rela.tor, Constituinte José Jorge, com relação ao art
14, que diz que não perde o mandato o Deputado
ou o Senador, por que ele deixou de estender
um pouco mais o direito de exercer outros cargos
para os Senadores e Deputados Federais, como
é o meu caso, por exemplo. Sou Vice-Prefeito
de Belo Horizonte.E, da maneira como ficou aqui
colocado, só não perderia o mandato se exercesse
a Prefeitura, o cargo de Prefeito. Como Vice-Prefeito, fica uma coisa dúbia.
Perguntaria qual seria a posição do Relator
quanto a este problema.
O SR. RELATOR (José Jorge) - Na realidade,
existiramalgumas sugestões para ampliar a possibilidade do Parlamentar exercer funções. De certa
forma, acolhi algumas sugestões. Por exemplo,
exercer função de embaixador, exercer inclusive
cumulativamente a função de professor, exercer
o cargo de Secretário de Municípioe de Prefeitura
de Capital, que também foi sugerido por alguns
Constituintes Inclusive o Constituinte Farabulini
Júnior, nosso eminente companheiro também
sugeriu. Existiram sugestões no sentido de ampliar para diretor de autarquia, presidente de autarquia, presidente de empresa pública etc. Achei
que se fosse para colocar esses pontos todos
dessas sugestões mais amplas, seria melhor deixar logo exercer qualquer função, porque a coisa
tinha tal amplitude que, de certa forma, nesse
caso, o Deputado ficariapassível de deixar o mandato para o qual foi eleito para exercer qualquer
função. Partimos do princípio de que somente
aqueles casos em que o Parlamentar ia exercer
uma função com uma conotação mais política
- como, por exemplo, a de Ministro de Estado,
Secretário de Estado etc. inclusive a maioria deles
subordinados diretamente a uma pessoa - no
caso o Governador, o Presidente da República
ou o Prefeito - que tenha sido eleito pelo povo.
Foi esse talvez o critério maior que usamos para
definirquais seriam as funções que o Parlamentar
poderia exercer e quais aquelas que não poderia
exercer, sob pena de haver daqui a pouco um
Deputado Federal demitido da Diretoria Financeira da Petrobrás, um Deputado demitido da Diretoria do Serpro e o problema de razões por
que foi demitido. Achei que, de certa forma, isso
poderia perturbar o funcionamento entre o Executivo e o Legislativo.
No caso dos Vice-Prefeitos, na realidade, existiu
em todas as sugestões a impossibilidade de que
o Deputado exercesse qualquer cargo eletivo,tanto estadual quanto federal. Agora, Vice-Prefeito
não é um cargo e, sim, uma perspectiva de cargo.
Então, no meu ponto de vista, acho que o Deputado pode ser Vice-Prefeito. Não sei se ficou claro
no parecer. O que ele não pode é, durante esse
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período, assumir no lugar do Prefeito, porque,
no caso, ele seria Prefeito e não Vice-Prefeito.
Não há dúvida de que este é um ponto polêmico. Muita gente vai achar que, de certa forma,
é a mesma pessoa exercendo duas funções, o
que não é comum na legislação brasileira.
O SR. CONSTITUINTEÁLVARO ANTÔNIO E eu acrescentaria mais, nobre Relator, que também essas prerrogativas se estendessem a Muni·
cípios de porte médio, de trezentos, quatrocentos
mil habitantes, porque temos casos em Minas
Gerais de Vice-Prefeitos que foram eleitos Deputados Estaduais; e pode ocorrer também o caso
de Deputados Estaduais eleitos Prefeitos, porque
não temos um calendário ainda bem definido,
esta é a verdade. Ainda nem definimos o calendália para a eleição de Presidente da República.
Partindo daí, deve haver alguma modificação com
relação a esse calendário de disputa eleitoral.
Acrescentaria às minhas observações que, pelo
art. 12, "os Deputados e Senadores não poderão,
desde a posse:
§ 6° Exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal ..
Isto está indo ao encontro do art. 14, que diz:
"Não perde o mandato o Deputado ou Senador
investido.....
1'10 caso de Prefeito, é um cargo eletivo.
() SR. RELATOR(José Jorge) - Não, é Secretário de Estado, de Território ou de Prefeituras
das Capitais. A redação pode não estar clara, mas
a idéia é a seguinte: investido na função de Primeiro-ft\inistro, Ministro de Estado, Chefe de Missão
Diplomática permanente, Governador de Território, Secretário de Estado, de Territórios ou de
Prefeituras das Capitais. É Secretário de Prefeitura
das Capitais e não Prefeito.
O SR. CONSTITUINTE ÁLVARO ANTÔNIOQuer dizer, então que V. Ex" não estendeu essa
pft;rrogativa aos Prefeitos.
O SR. RELATOR (José Jorge) Prefeito não for eleito.

Não, se o

O SR. CONSTITUINTEÁLVARO ANTÔNIOA minha proposição é que o Prefeito eleito possa
ser Deputado Federal.
O SR. RELATOR (José Jorge) - Não estendi,
não. A idéia não é essa. Vice-prefeito, sim, porque
não é um cargo, é uma expectativa de cargo.
O SR. CONSTITUINTE ÁLVARO ANTÔNIOA minha proposição é de que o Prefeito possa
continuar sendo Deputado Federal.
O SR. RELATOR(JoséJorge) - Mas não houve nenhuma sugestáo desse tipo.
O SR. CONSTITUINTE ÁLVARO ANTÔNIOHouve sim, inclusive de minha autoria.
O SR. REi..J\TOR (José Jorge) bro. Eram muitas.

Não me lem-

O SR. CONSTITUINTE ÁLVARO ANTÔNIO Mostrarei ao nobre Presidente o que vem acontecendo. O nosso Prefeito, Sérgio Ferrara, teve um
problema de saúde e necessitava afastar-se do
cargo. Não pude assumir a Prefeitura de Belo
Horízonte, tendo em VIsta que não tenho a cobertura da Constituição. Acho que, no caso de Prefeito, ainda não temos definição. Agora, disputar
dois cargos eletivos numa mesma eleição seria

demais. Mas em eleições defasadas não haveria
nenhum inconveniente.
O SR. CONSTITUINTE LÚCIOALCÂNTARAVejo que estamos num processo complexo de
elabcração de uma nova Constituição, que terá
seus desdobramentos. Parece-me que um dos
princípios que esá inspirando a elaboração desta
Consbtuição é o da descentralização e da cornpetência maior para Estados e Municípios. Muito
bem, há um série de proposições. Já existe em
alguns Estados, como o do Rio Grande do Sul,
onde matéria Municipal é cuidada pela Lei Orqãníca dos Municípios, e se faculta que cada Muni·
cípío,tenha sua lei orgânica. Então, o que disporá
a lei orgânica desse Município ou a Constituição
estadual sobre o papel do Více-Prefeíto?O Constítuinte José Jorge tem dito que Více-Prefeíto não
é cargo. Acho que é. O que ele tem é uma expectativa de assumir definitiva ou temporariamente
a Prefeitura em casos de impedimento do Prefeito
ou vacância do cargo. Nada impede que amanhã
as Constituições estaduais ou as leis orgânicas
dos Municípios atribuam, por exemplo, ao VicePrefeito funções executivas. O Vice-Prefeito será
o coordenador das Secretarias Municipais, agindo
em nome do Prefeito, ou coisa assim. Estaremos,
então, diante de Presidente de Câmaras, de Conselhos, abrem-se, uma série de possibilidades
frente a uma situação em que o Vice-Prefeíto está
realmente exercendo funções executivas, e não
apenas na expectativa de vir a ocupar a Prefeitura
por impedimento do Prefeito ou vacância do caro
go. De forma que acho complexo contemplar-se
tal possibilidade e, com todo o respeito ao colega,
que já era Vice-Prefeito e disputou a eleição para
Deputado Federal. Parece-me que estamos entrando num terreno movediço, até por causa dos
desdobramentos que acontecerão.
O SR. CONSTITUINTEÁLVARO ANTÔNIO Mas, presumindo, no caso do Prefeito: o prezado
colega acha que seria impertinente ele ocupar
o cargo tendo sido eleito Deputado Federal?
O SR. CONSTITUINTELÚCIO ALCÂNTARACompletamente, acho que ele deveria renunciar
ao cargo de Prefeito ou de Deputado; ficar com
um ou outro.
O SR. CONSTITUINTEÁLVARO ANTÔNIO Como não temos um calendário eleitoral definido,
instala-se um espaço entre uma eleição e outra.
Por exemplo, meu caso: sou Vice-Prefeito, e se
o nosso Prefeito se licenciar não posso assumir
o cargo, porque a Constituição o impede - art
34, se não me engano - porque passaria a ocupar dois cargos eletivos Acho que se há defasagem nas eleições ... Mas havendo eleição, numa
mesma data, poder-se-ia estabelecer que o cídadão não pode disputar dois cargos eletivos ao
mesmo tempo.
O SR. CONSTITUINTE LÚCIOALCÂNTARAV. Ex" ainda é Vice-Prefeito?
O SR. CONSTITUINTEÁLVARO ANTÔNIO Sou Vice-Prefeito. Eu já era Deputado Estadual
quando fui eleito Vice-Prefeito.
Tenho pareceres jurídicos, bem fundamentados a respeito da matéria. Como o Vice-Prefeito
não é um cargo, não tem funções administrativas...
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O SR. CONSTITUINTE LÚCIOALCÂNTARAHá um caso em Maceió em que o Vice-Prefeito
foi eleito Deputado Federal e renunciou.
O SR. CONSTITUINTE ÁLVARO ANTÔNIONão renunciei baseado em três pareceres de juristas de renome. Não recebo qualquer remuneração da Prefeitura, só encargos.
O SR.RELATOR(José Jorge) - Bom, inclusive
no art. 14, parece que houve um engano de redação, seria Secretário de Estado.
O SR. CONSTITUINTEÁLVARO ANTÔNIOMas está certo, Sr. Relator. Diz: "Secretário de
Estado, de Território ou de Prefeitura de Capitais".
O SR. PRESIDENTE (Rubem Branquinho)Pedirei a todos que usem os microfones para
que fique o registro nas gravações.
O SR. CONSTITUINTE ÁLVARO ANTÔNIONobre Relator, continuo defendendo essa posição
e apresentarei uma emenda, pois não vejo nisso
nenhum inconveniente, desde que as eleições não
sejam feridas num mesmo momento ou numa
mesma data.
O SR. PRESIDENTE (Rubem BranquInho)Com a palavra o Constituinte Henrique Córdova.
O SR. HENRIQUECÓRDOVA- Sr. Presidente,
Sr. Relator, Srs. Constituintes, por falta de oportunidade na sessão de ontem deixei de cumprir
um dever que entendo indeclinável: proclamar
o meu aplauso ao trabalho executado pelo nosso
Relator. Estivemos sob o comando de um Presídente que foi assaz tolerante ao permitir que todos
nós, sem o menor constrangimento, pudéssemos
apresentar nossas idéias, nossas sugestões, criando até uma forma que me pareceu muito interessante de trabalho: poucos de nós tivemos de apresentar emendas ou propostas de um modo formal
para que o Relator pudesse compor o seu trabalho.
Devo estender os meus cumprimentos a todos
os funcionários desta Comissão que, de uma maneira muito solícita, sempre acorreram às nossas
necessidades com a mais nímia de todas as gentilezas.
Cumprimento, ainda, o Sr. Relator pela oriqinaIidade do seu trabalho. Ele inova quanto à sistemática de distribuição das matérias em relação
ao que, sobre o Poder Legislativo, dispuseram
as Constituições anteriores.
Por outro lado, observa-se, também, e de um
modo geral, que o Relator procurou remeter ao
Regimento Interno praticamente tudo o que havia
de adjetivo, abrigando no texto que, espero, venha
a se transformar em texto constitucional, apenas
aquelas normas substantivas e que regulam de
uma maneira mais geral a organização e o funcionamento do Poder Legislativo.
Parece-me, entretanto, que, com a nova distribuição da matéria, o primeiro fato que nos chama
a atenção é o de que, no momento em que se
discutia sobre a conveniência ou não do Poder
Legislativo brasileiro funcionar num sistema bicarneral, o anteprojeto institui o tricameralismo.
Ao disciplinar a matéria relativa ao Congresso
Nacional, que se configura no instante em que
Câmara e Senado se reúnem em conjunto, não
houve qualquer menção, no processo de votação
das matérias, à forma pela qual Senado e Câmara
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se expressam. Isso significa que todos compareceriam às reuniões do Congresso e votariam sem
a qualificação de Deputado ou Senador, equivalendo à instituição de uma terceira Câmara, e
estaríamos com o tricameralismo instituído em
nosso País.
Sendo assim, parece-me que a seção referente
às atribuições do Poder Legislativo poderia ser
suprimida, uma vezque, ao se tratar do Congresso
Nacional, já nesta seção se incluiria todo o rol
das atribuições do mesmo, procedendo da mesma forma em relação à Câmara dos Deputados
e ao Senado Federal.
A distribuição da matéria enseja também, no
meu modo de entender - quando se suprime
as disposições gerais, que conteria normas aplicáveis a todo o Poder Legislativo, isto é, à Câmara,
ao Senado e ao próprio Congresso - que se
repitam determinados dispositivos em cada uma
das seções referentes a qualquer ramo do Poder
Legislativo.
Vejamos o art. 7° e o art. 16. No art. 7° fala-se
sobre a competência ou a atribuição da Câmara
e do Senado da elaboração dos seus Regimentos
Internos. No capítulo referente às reuniões, no
art. 16, fala-se novamente que Câmara e Senado
reúnem-se e compõem, assim, o Congresso, e
sobre a atribuição que têm para elaboração do
seu Regimento Interno, que seria o Regimento
Comum. Entretanto, parece-me que essas pequenas distonias em relação à técnica legislativa não
prejudicam o que me parece ser melhor quanto
à distribuição das matérias, procedida, acatada
ou adotada pelo nobre Relator.
Tenho algumas observações, agora mais específicas, quando se trata do Congresso Nacional,
da seção referente ao Congresso Nacional, e
quando se trata da eleição de Senadores e de
Deputados. Não se diz que essas eleições serão
realizadas simultaneamente em todo o País. Creio
que entendo porque o Relator omitiu esse dispositivo. É por que, em se adotando o sistema parlamentar de Governo, a Câmara poderá ser dissolvida e, em o sendo, implica situações que não
permitirão a simultaneidade da eleição de Deputados e Senadores. Mas parece-me que nem por
isso deve-se-ia deixar de fazer constar na Constituição o princípio segundo o qual as eleições para
Deputados e Senadores realízar-se-ão simultaneamente, salvo nos casos de dissolução da Cêmara dos Deputados.
Esta seria a primeira observação.
Por outro lado, também se fala, em dois itens
do anteprojeto, em matéria relativa à fíxaçâo dos
subsídios.
Parece-me, Sr. Presidente, Srs. Constituintes,
que seria de bom alvitreque apenas em um dispositivo deles se tratasse. Veja-se que no art. 5°,
inciso VII, temos:
"Fixar os subsidios mensais, a representação e a ajuda de custo dos membros do
Congresso Nacional, assim como os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da
República e os do Primeiro-Ministro."
Na seção referente a Deputados e Senadores
repete-se, no art 15, que:
"Os Deputados e Senadores farão jus a
subsídio, representação e ajuda de custo."
A persistir essa duplicação, creio que seria conveniente que se acrescentasse "na forma estabe-

lecida em lei". E que se colocasse também que
ao final da Legislatura a providência deveria ser
adotada, para a seguinte.
O SR. RELATOR (José Jorge) - De uma maneira geral eu retirei tudo aquilo que não estava
sendo cumprido, exatamente porque achei que
esse era um princípio fundamental. Por exemplomandato da Mesa da Câmara e do Senado. A
Constituição diz que o Presidente tem mandato
de dois anos e não poderá ser reeleito. E nós
temos um Presidente que foi reeleito. Não é cumprido, eu tirei. Foi um princípio fundamental, porque acho que isso são coisas que devem estar
no Regimento da Casa.
No caso específico dos subsídios, a Legislatura
anterior não os fIXOU. Nem me lembro bem por
quê. O que aconteceu? Ficou para este mandato,
que também não as fixou direito. Então achei
que seria melhor deixar isso para ser regulado
por lei e não pela Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Rubem Branquinho)Continua com a palavra o Constituinte Henrique
Córdova.
O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Sr. Presidente, parece-me que desde o momento em que a Constituição faz referência a
esse direito que tem o Parlamentar de receber
subsídios - e que V. Ex'" dividem esse subsídio
em três partes - seria de todo conveniente, ou,
pelo menos, não seria inconveniente que se reproduzisse esse princípio que me parece ser muito
salutar
Creio que não nos deve importar o fato de o
atual Presidente, ou o Presidente anterior da Câmara, ou do Congresso, não haver cumprido a
Constituição. Esse princípio existe, é óbvio, para
obstar que se legisle em causa própria. Quando
a fixação é feita na Legislatura anterior, está-se,
na verdade, fixando subsídios para um Parlamentar abstrado, porque ninguém sabe quem será
reeleito, quem integrará a Legislatura seguinte.
Caso contrário vamos correr o risco, que estamos
correndo no presente momento, de sermos o alvo
fácil, a qualquer momento, de uma ação popular.
Nós estamos recebendo subsídios de uma maneira irregular, de uma maneira que vai ao arrepio,
ao contrapelo do texto constitucional. E creio que
esta maténa é muito sensível, de alta seriedade,
e merece ser contemplada - quanto à forma
de fixação de subsídios - no texto constitucional.
É uma sugestão que deixo.
Examinando uma proposta encaminhada à
nossa Subcomissão pelo ex-Senador, hoje Deputado Federal, Antônio Carlos Konder Reis, constatei que ele atribui ao Congresso Nacional a tarefa
de administrar o IPC - coloca um dispositivo
a este respeito no texto constitucional. Confesso
que não pude examinar essa matéria com mais
profundidade; entretanto, queria apenas ressaltar
que houve uma proposta nesse sentido para que,
através de debates, chegue-se à conclusão da
conveniência ou não da sua inclusão no texto
constitucinal.
Na seção referente ao Senado Federal, no art.
10, inciso I1I; temos: aprovar, previamente, a escolha de Magistrados, de Ministros dó Tribunal de
Contas etc. Consta também Presidente do Banco
Central do Brasil. Por que não 05 diretores?
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(Intervenção fora do microfone. /naudfvel)

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na verdade,
é uma pergunta difícilde responder. Na realidade
se teria de verificar as atribuições do Presidente,
mas achei que a autoridade monetária efetiva é
o Presidente do Banco Central, não os diretores,
estes são auxiliares na realização daquela tarefa.
Existia, inclusive, sugestões para que todos os
membros do Conselho Monetário Nacional também fossem aprovados pelo Senado. De uma
maneira geral eu me restringi à aprovação de
apenas estes, porque acho que se estendermos
muito, ficaremos na posição de, em breve, haver
alguém sugerindo a aprovação praticamente do
Executivo inteiro, como já houve. Estaríamos ti·
rando do Executivo uma possibilidade importante: a de escolher os seus auxiliares. De uma maneira geral utilizamos como critério o tipo de cargo: aquele que estivesse um pouco acima do Executivo seria Incluído, por isso incluí o IBGE. Por
quê? Porque o IBGE mede todas as estatísticas
do País. Nossa economia é super indexada, não
há dúvida: então a medição da taxa de inflação,
hoje, é uma coisa importantíssima, do ponto de
vista de todo o mercado financeiro. Ontem mesmo estivemos com o Ministro da Fazenda e S.
Ex" disse que a LBC, que é o que o Banco Central
paga de juros, tem que ser pela política atual,
igual à inflação. Veja bem, o governo paga juros
de acordo com o índice da inflação, e todos cobramjuros, pagam juros, ganham juros de acordo
com esse índice. Assim, o Presidente do IBGE
virou uma espécie de autoridade monetária auxiliar, além de todas as atribuições que já tem, com
as de medir as condições sociais e econômicas
do País. Achei que ele estava um pouco acima
do governo. Veríficamos,inclusive, que com todos
os Ministro da Fazenda - era assim no tempo
do Delfim, no do Funaro e é assim agora - sempre houve divergência sobre o índice da inflação.
O Ministro acha que a inflação é 18%, enquanto
o IBGE mede 20%; aí já mudam o critério. Eu
achei que isso daria uma certa proteção.
O SR. PRESIDENTE (Rubem Branquinho) Deputado Henrique Córdova, quero fugir um pouco ao regimento para dar um testemunho aqui
em prol de sua argumentação. Visitei o Banco
Central há poucos dias - sou suplente da Subcomissão do Sistema Financeiro e tenho acompanhado seu trabalho - e um dos diretores disseme textualmente: "É necessário que o Congresso
tenha algum controle sobre nós porque eu, aqui,
como diretor, tomo decisões das quais não dou
satisfações nem ao Presidente do Banco Central,
e decisões de alta relevância, de altíssima relevância, com o poder de modificar a Nação em muitos
aspectos". Isso me foi declarado por um diretor
do Banco Central, que disse a mesma coisa ao
Senador Ivan Bonato, de Santa Catarina, que também esteve lá. De forma que eu concordo inteiramente com o ponto de vista de V. Ex'
O SR. CONSTITUINTE HENRIQUECÓRDOVA
- Minha sugestão tem ainda um outro fundamento, Sr. Relator: hoje se discute sobre a conveniência ou não de tomar independente o Banco
Central, isto é, fazer com que ele deixe de se
enquadrar no Poder Executivo em si. É a autonomia do Banco Central, adotando-se o sistema norte-americano. O que me impressiona, Sr. Presidente, sobretudo depois do depoimento de V.Ex'
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é que hoje se está procedendo no Brasil, através
de medidas adotadas diariamente pelo Banco
Central, a transferências incalculáveis de renda
de setores da economia para o setor exportador.
Creio que nenhum de nós calculou o quanto de
transferência de renda se procedeu no momento
em que se adotou a chamada mi-maxidesvalorízaçâo do cruzado. Minidesvalorizações ocorrem
todos os dias. Isso significa que a cada dia se
tranfere do setor produtivo brasileiro para o setor
exportador uma quantidade incalculável de renda
sem o mínimo conhecimento do Poder Legislativo e sem a menor responsabilidade do Poder
Executivo, que não é fiscalizado eficazmente por
ninguém neste País. Esse é um dos grandes descalabros que ocorre.
Por outro lado, é comum encontrarmos, na opinião pública brasileira,a afirmação de que o Conselho Monetário Nacional significa algumas vezes
mais do que o Poder Legislativo, porque este,
por simples portarias, não só opera transferências
de rendas como mata e sufoca determinados se·
tores da economia sem a menor cerimônia. E,
normalmente, essas decisões são tomadas por
brasileiros que, formados em escolas nacionais,
prematuramente fazem cursos no exterior, perdem suas raízes e se transformam em esnobes,
em pessoas com quem é impossível se estabelecer sequer um diálogo -já não digo um debate,
porque um debate pressupõe em seu final um
vencido e um vencedor; o diálogo é um entendimento civilizado. Não é possível nem uma coisa
nem outra. Dialogar, não dialogam, e em relação
ao debate, aquele que se abalança a estabelecê-lo
com eles está fadado a perder sempre, pelo esnobismo e pelo desenraizamento que adquiriram
lá fora e que aparece quando exercem um cargo
de importância em nosso País. Por isso, deixo
também uma sugestão, aliás, deixo minhas sugestôes numa homenagem, inclusive,à discrição
com que se portou o nosso Relator. No que se
refere à Subcomissão do Poder Executivo, vamos
ter a oportunidade de apresentar formalmente
emendas. Creio que aqui não há necessidade.
O nosso Relatortem sido suficientemente discreto
e eficiente e tem sabido acatar ou levar em consíq.eração as sugestões que aqui fazemos.
Prossigo, Sr. Presidente. Acho muito importante
que se contemple o problema levantado pelo nobre Constituinte Lúcio Alcântara no que diz respeito à generalidade do mandato ou à não imperatividade do mandato. Vou justificar por quê, Sr.
Relator e Sr. Presidente. Entendo que também
se deve incluir na parte referente às causas que
levam o parlamentar a perder o mandato a mudança de legenda do partido pelo qual foi eleito,
salvo InOS casos em que ele abandona a legenda
do partido pelo qual foi eleito para formar um
novo partido. Em resumo, proponho que se adote
a fórmula que está contemplada no anteprojeto
Afonso Arinos.
Digo isso porque, ainda durante a última campanha, ouvia-se uma observação muito séria: não
valia mais a pena eleger Parlamentares por um
partido, porque eles mudavam a legenda. Isso
provoca frustrações nos eleitores. Creio que há
necessidade de que sejam fortalecidos os partidos
políticos do Brasil.Esses partidos só serão fortalecidos se tiverem disciplina e se essa disciplina,
no mínimo, puder ser abroquelada no texto constitucional. Dír-se-á que isso é matéria dos estatu-

tos partidários ou da Lei Orgânica dos Partidos.
Creio que sim. Mas deve constar um mínimo no
texto constitucional.
Por outro lado, o anteprojeto não faz referência
ao número dos Deputados ou ao número máximo
dos Deputados estaduais. É um anseio nacional
que se dê uma coloração mais efetiva ao nosso
sistema federativo, que se dê mais autonomia aos
Estados e aos Municípios. Temo, porém, que se
deixarmos exclusivamente à Constituição dos Estados a flxação do número dos seus Deputados,
ou do número máximo dos seus Deputados, vamos incorrer no grande risco de termos Assembléias engordadas, de termos Assembléias com
um número excessivo de Parlamentares, com todos os incovenientes que esse fato pode ensejar.
Vi também nesta sugestão do Deputado Antôniocarlos Konder Reis a idéia de que se fixasse
como número máximo de Deputados estaduais
o triplo do número de Deputados federais de cada
Estado. Entendo ainda excessivo esse número.
Suponhamos: quantos Deputados Estaduais teria
a Assembléia Legislativade São Paulo? Teria 180
Deputados. Minas Gerais teria 159. Entretanto,
acho que deve haver um limite para isso. Seria
conveniente que se estabelecesse um limite.
O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARAPermite-me V. Ex' um aparte?
O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
-Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Rubem Branquinho)Com a palavra o Constituinte Lúcio Alcântara
O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARAAcho que se fosse o caso seria talvez conveniente
que se fixasse um máximo e um mínimo.
O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
-Perfeito.
O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARAPelo menos. E, neste caso, acho realmente esse
máximo sugerido pelo nobre Constituinte Antôniocarlos Konder Reis excessivo.
O SR. PRESIDENTE (Rubem Branquinho)Com a palavra o Relator José Jorge.
O SR. RELATOR (José Jorge) - Tendo em
vista que alguns Parlamentares têm compromisso
para almoço com a bancada do Nordeste - eu
inclusive,mas eles estão de certa forma desejando
se retirar- gostaria de fazer um pedido aos companheiros da Subcomissão: Já estão sendo distribuídos avulsos de todas as demais Subcomissões. Na realidade, temos um trabalho que deveria
ser realizado, ou que deve ser realizado,o de analisar todas as Subcomissões do ponto de vista da
nossa - o que eles colocaram, o que achamos
correto e em que cada uma delas vai interferir
no Poder Legislativo. É um trabalho que tem de
ser feito com certo cuidado. Como são 24 relatórios, certamente não terei condições de fazer isso
sozinho com o cuidado que gostaria de ter. Então,
pediria que cada um dos companheiros fosse designado para fazer isso. Quer dizer, cada um de
V. Ex'" analisaria o relatório de uma Subcomissão
e, então fariam uma espécie de resumo daquilo
que interfere no Poder Legislativo. Preciso de voluntários. Quem poderia fazer isso? (Pausa.) Então, o Senador fica com a Comissão n° 1. São
três relatórios. O Presidente Rubem Branquinho
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fica com... Qual é o número dela? O de V. Ex'
é o número 1,. É melhor dizer o número do que
o nome.
(Apartes fora do microfone. Inaudíveis...)
O SR. RELATOR - (José Jorge) - Comissão
da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher,Senador Nelson Wedekin; Comissão da Organização do Estado, Deputado
Henrique Córdova; Comissão de Organização dos
Poderes e Sistema de Governo, que é esta aqui,
Deputado Manoel Ribeiro; Comissão de Organização Eleitoral,Partidária e Garantias das Instituições, Deputado Lúcio Alcântara; Comissão do
Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, Deputado Rubem Branquinho; Comissão da Ordem
Social, Deputado Farabulini Jú~ior; Comissão da
Ordem Econômica, Deputado AlvaroAntônio.
Então, está combinado que cada um dos Constituinte fará um estudo, examinando os três pareceres das Subcomissões de cada uma destas Comissões. Depois, então, discutirá comigo a matéria. Inclusive se houver depois alguma emende:
a apresentar aí já combinaremos e apresentaremos uma via ao Constituinte que examinou aquele aspecto. Então, assim todo mundo ajuda, porque senão vaificarmuito pesado para mim examinar 24 Relatórios.
O SR. PRESIDENTE (Rubem Branquinho) Com a palavra o Constituinte Henrique Córdova.
O SR. CONSTITUINTE HENRIQ(]ECÓRDOVA
- Perguntaria ao Sr. Presidente se vai haver ou
não convocação de uma outra reunião para debate.
O SR. PRESIDENTE (Rubem Branquinho) Em princípio temos reunião amanhã às 10 horas
da manhã. Agora consulto V. Ex" se entendem
que devemos fazê-la hoje às 5 horas.
(Apartefora do microfone. Inaudíve1)
O SR. PRESIDENTE (Rubem Branquinho)Vamos votar. Quem concorda com a reunião hoje
às 5 horas? (Pausa) Então hoje teremos reunião
às 5 horas da tarde.
(Aparte fora do microfone. InaudíveJ.)

O SR. PRESIDENTE (Rubem Branquinho)Vouaproveitar a oportunidade para relembrar que
só teremos reuniões hoje, amanhã e depois quarta, quinta e sexta-feiras - para discutir e apresentar ...
(Apartefora do microfone. InaudíveJ.)
O SR. PRESIDENTE (Rubem Branquinho)Não. As emendas podem ser apresentadas até
domingo. O tempo é realmente muito curto. Com
a palavra o Constituinte Henrique Córdova.
O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Vamos continuar com a reunião agora?
O SR. PRESIDENTE (Rubem Branquinho) Perfeitamente.
(Apartes fora do microfone. Inaudíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Rubem Braqquínho) O problema é a presença do Relator.Quanto tempo ele disse que ainda vai ficar aqui?
(Apartes fora do microfone. Inaudíveis.)
O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Bom, o anteprojeto cria também a Comissão
Representativa e dá sua composição: ''Art. 17 -
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Durante o recesso haverá uma Comissão Representativa do Congresso Nacional, composta por
7 Senadores e 14 Deputados, eleitos por suas
respectivas Câmaras na penúltima reunião da
Sessão Legislativa, com atribuições definidas no
Regimento". Parece-me que está bem posto o
dispositivo, entretanto gostaria de sugerir, inclusive para evitardubiedade na interpretação quanto
à representação proporcional dos Partidos nesta
Comissão Representativa, que se adotasse o sistema que vem sendo adotado, inclusive com muito
sucesso, na Assembléia Legislativado Rio Grande
do Sul, em que as próprias Mesas se transformem
nesta Comissão Representativa, porque elas, na
medida em que são eleitas, têm esse princípio
de proporcionalidade na representação partidária
adotada.
Quanto às Comissões de Inquérito, o Relator
adotou, para a composição ou instalação das
mesmas, a necessidade de requerimento, de 113
dos membros de cada Casa. Examinei algumas
Constituições e constatei que é adotado como
requisito para a instalação ou para o requerimento, a apuração de 1/4 dos membros. Essas instituições eram todas de Casas integradas por um
número bem inferior à nossa, onde temos 487
Deputados - número que o Relator fíxa para
a composição da Câmara dos Deputados. Entendo que 1/3 é um número muito elevado, proporia
que fosse reduzido para 1/4, embora se tenha
adotado o princípio da conversão das Comissões
Permanentes em Comissões de Inquérito. Em todo caso, sugiro que se reduza a 114.
Quanto ao problema do quorum, parece-me
que não foi bem enfocado pelo nobre Constituinte
Lúcio Alcântara. O que se observa é que na seção
referente ao processo legislativo,no momento em
que se discrimina a espécie das leis, se estabelece
quoruns diferentes: para emenda constitucional
está estabelecido o quorum de 2/3; para lei complementar, maioria absoluta. Essa deliberação por
qua1quer número de presentes restringia segundo
a relação que temos, as leis ordinárias; as leis
delegadas não seriam votadas; os decretos legislativos e as resoluções têm sua tramitação e promulgação reguladas nos Regimentos do Congresso Nacional e de suas Casas Legislativas. De
modo que não é tão sério o problema apontado
pelo nobre Constituinte Lúcio Alcântara.
Não obstante, conversava com o nobre Constituinte Manoel Ribeiro a respeito da eliminação
do instrumento de obstrução ou de valorização
das minorias. Parece-me que elas poderão encontrar outra forma, até mesmo porque temos um
exemplo que me parece cruel na História brasileira: Legislaturas passadas um Senador Federal
conseguiu durante meses e meses obstruir 05
trabalhos do Congresso Nacional. Por isso, transformou-se no pai dos famosos CDBs, que infelicitaram a vida de todos 05 Estados da Federação.
Por quê? Todos os Estados tinham o seu limite
de endividamento fixado pelo Senado Federal e
este cabia a decisão, a autorização para que fossem feitos empréstimos externos ou internos.
Amontoaram-se processos. Como os Estados
não poderiam ficar paralisados, obtinham, via administrativa, a autorização para a emissão de
CDBs. Com isso iniciou-se a chamada ciranda
financeira, e os Estados duplicaram - as vezes
até triplicaram - suas dívidas, através desse íns-

trumento, em um ano 50 De modo que se chegará à conclusão de que aquele trabalho de obstrução, se for analisado sob as várias óticas em
que pode ser analisado, foi responsável pela desgraça econômico-financeira em que vivem e se
debatem hoje os Estados. Por isso, manifesto-me
inteiramente a favor da proposta do Relator quanto ao quorum.
Irei ainda mencionar a minha opinião sobre
a inclusão no processo legislativo, além da lei
delegada, de um instrumento que dê ao Executivo
a possibilidade de agir expeditamente, mas que
não tenha o nome de decreto-lei, porque esse
nome, efetJvamente, está queimado, vamos dizer
assim, desmoralizado. Mas há a necessidade disso. É obvio que hoje o Estado moderno não pode
agir exclusivamente na dependência das formulações legislativas, emanadas do Poder Legislativo Parece-me que o instrumento da delegação
sempre pressupõe uma ação do Poder Legislativo,mesmo porque na forma em que está contido
no anteprojeto - está contida a delegação legislativa - sempre será feita através de determinados parâmetros previamente estabelecidos pelo Poder Legislativo, quer dizer: há um exame
prévio da matéria pelo Legislativo.Como não adotamos o chamado sistema de regulamento autônomo, criado pelo sistema constitucional francês
e que, de certa forma, substituiria o chamado
decreto-lei, há necessidade de adotarmos seja um
ato legislativo ou o que seja, mas um instrumento
que possa ser excepcionalmente, e só excepcio
nalmente, usado pelo Poder Executivo. A sugestão do nobre Constituinte Antônio Carlos Konder
Reis - e falo nele porque me parece que S. Ex"
fez um grande esforço para apresentar a sua proposta - é bastante extensa e muito coerente,
e embora dele discordemos em vários aspectos,
muito da matéria é aproveitável. Mas ali sugere
S. Ex" que seja adotado um sistema de decreto-lei
e que, uma vez expedido pelo Poder Executivo,
seja examinado, preferencialmente em um prazo
de 30 dias, pelo Poder Legislativo e, não o sendo,
ceduque, isto é, seja considerado como rejeitado.
E mais ou menos como no sistema italiano.Talvez
devêssemos temperar um pouco essa matéria,
adotando alguns dos instrumentos previstos na
Constituição de Portugal, que prevê, inclusive, a
possibilidade de sustar parte das medidas contidas no decreto legislativo até que ele seja efetivamente examinado pelo Congresso.
Parece-me, finalmente, que não há conveniência alguma para o País que se elimine pura e
simplesmente esse instrumento, indispensável
para o exercício do poder modernamente.
Por outro lado, pelo § 6' do art. 26, no que
diz respeito à promulgação das leis, seu processo
terminaria no Vice-Presidente do Senado Federal.
Pergunto: e se também o Vice-Presidente do Senado Federal não fizera promulgação da lei?Acho
que deveria haver, sob pena de ...
UM SR. CONSTITUINTE mente promulgada. (Risos.)

Está automatica-

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Exatamente. Finalmente, para encerrar, pelo
menos esta fase, gostaria de sugerir que, no que
diz respeito às Disposições Transitórias - sobre
o que a nossa Subcomissão, no que se refere
ao Poder Legislativo,também deve apresentar anteprojetos - se mcluísse um artíqo aue marcasse
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um prazo para que fossem discutidas e votadas
todas as leis previstas na Constituição.
Em todas as Assembléias Constituintes brasileiras grande parte dos debates referiu-se ao fato
de que as Constituições contêm um número muito generoso de princípios que são transcendentais
e que coincidem, efetivamente, com as aspirações
humanas do seu tempo e talvez até sejam promessas de um futuro que corresponda à grandeza
úd essência humana. Entretanto, elas nunca saem
do papel. Temos o exemplo da Constituição de
1946, que prevê a participação do trabalhador
no lucro das empresas e jamais essa matéria foi
regulada no País, a não ser através do PIS, que
foi uma maneira de fazer com que essa pretensa
participação passasse pelos cofres do Tesouro
Nacional, sem que o trabalhador visse diretamente qualquer resultado desse tipo de participação,
que, todavia, se constitui num ônus para os balanços das empresas brasileiras. Creio que seria extremamente necessário que se estabelecesse um
prazo para que essas leis fossem votadas.
Há uma proposta que procura dar uma sobrevida às Comissões Temáticas da Constituinte, para que cada uma, no âmbito da sua especialidade,
da sua matéria, forme todas essas leis e até, através de delegação, as vote ou leve os projetos
ao Plenário para votação. É uma proposta interessante, mas creio que mesmo ela deveria ser combinada com uma que eu acrescentaria: que se
estabelecesse um prazo. Esse prazo eu deixaria
a juízo do Relator, porque, numa proposta que
fiz e que deve estar perdida em algum lugar da
Casa, propunha que essas leis fossem feitas, discutidas e votadas em seis meses, sob pena de
haver uma delegação automática para o Poder
Executivo que, se em igual prazo não as expedisse, não as formasse, incorreria em crime de
responsabilidade. Mas essa proposta da sobrevida
ou do prolongamento da atuação das Comissões
Temáticas, casada com essa de se estabelecer
um prazo, parece-me que é muito razoável. É
uma sugestão que deixaria.
Agradeço a paciência dos companheiros.
O SR. PRESIDENTE (Rubem Branquinho)Se nenhum dos Srs, Constituintes quiser usar da
palavra, vamos então encerrar nossa sessão, lembrando que teremos, hoje, às 17 horas, uma nova
sessão. Muito obrigado.
ATADA 5' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às dezessete horas e quarenta minutos do dia
trinta de abril de mil novecentos e oitenta e sete,
em sala própria do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Subcomissão do Poder Legíslativo, sob a Presidência do Senhor Constituinte
Bocayuva Cunha. Compareceram os Senhores
Constituintes: Manoel Ribeiro, Lúcio Alcântara,
FarabuliniJúnior, Nelson Wedekin, Henrique Córdova, José Jorge, Hélio Manhães, Rubem Branquinho, Miro Teixeira e Victor Faccioni. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos com a dispensa da leitura
da ata anterior, por ter sido a mesma distribuída
aos presentes e, a seguir, aprovada. Inicialmente,
o Senhor Presidente explicou que a reunião antes
prevista para ouvir, em audiência pública, três Ministros do Tribunal de Contas da União, seria de
debate da própria Subcomissão e subordinada
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ao tema: "Elaboração e Fiscalização do Orçamento/Tribunal de Contas da União". Os Ministros
convidados optaram por enviar oportunamente
suqestões para o assunto em pauta. Com a palavra, o Senhor Relator, Constituinte José Jorge,
deu conhecimento das sugestões que já deram
entrada na Subcomissão, de autoria de diversos
Senhores Constituintes, tratante, entre outras dísposíções, da forma de nomeação de Ministros
do TCU. Na fase da discussão, intervieram os
seguintes Senhores Constituintes: Farabulini Júnior, Lúcio Alcântara, Nelson Wedekin, Henrique
Córdova, Hélio Manhães e Manoel Ribeiro. Às dezojto horas, por ter que se ausentar dos trabalhos,
e não se encontrando em plenáno os Vice-Presidentes, o Senhor Presidente passou a Presidência da reunião ao Senhor Constituinte Farabulini
Júnior, na forma do art. 6°, parágrafo único, do
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte. Nada mais havendo a tratar, os trabalhos
foram encerrados às dezoito horas e quarenta
e cinco minutos, convocando-se os membros para uma reunião de avaliação no dia quatro de
maio, às dezessete horas, e para terça-feira, dia
cinco, reuniões de Audiência Pública para exame
dos temas: "Poder Legislativoe Sociedade" e "Poder Legislativoe Opinião Pública". As notas gravadas, depois de transcritas, farão parte destes registros, publicando-se a sua integra no Diário da
Assembléia Nacional Constituinte. E, para constar, eu, Maria Linda Morais de Magalhães, Secretária, lavrei a presente Ata que, após sua leitura
e aprovação será assinada pelo Senhor Presidente
em exercício, Constituinte Farabulini Júnior.
O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da reunião da Subcomissão do Poder Legislalivoque se destina a discutir a parte de fiscalização do Orçamento e Tribunal de Contas. Teríam~ hoje audiências com alguns Ministros do
Trlf5unal de Contas, que informalmente, reunidos
com o Relator, Vice-Presidente e Presidente desta
Subcomissão, opinarão sobre o envio de suas
sugestões, por escrito, ao Relator. S. Ex"' acham
que não ficaria bem que dois Ministros aqui comparecessem, que isso caberia mais ao Presidente
e ao Vice-Presidente do Tribunal de Contas da
União, uma vez que eles haviam recebido essa
delegação. O Sr. Relator e eu concordamos com
essa sugestão, por mim elogiada, e resolvemos
fazer esta reunião sobre o tema Fiscalização e
Tribunal de Contas, sem a presença de S. Ex'"
Já estâo na mesa algumas sugestões, as quais
passarei às mãos do Relator.
Esqueci-me de fonmalmente submeter à aprovação a ata da reunião que realizamos hoje pela
manhã.
(É dispensada a leitura da ata da reunião

sntedor.)
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Estão sobre a mesa cinco sugestões.
Concedo a palavra ao Sr. Relator, que irá expor
sua orientação para este capitulo.
O SR. RELATOR (José Jorge) - A maioria
das sugestões relativas a este capitulo são acerca
da forma de nomeação dos Ministros do Tribunal
de Contas. A não ser esta, que é uma sugestão
completa para o capitulo, do Constituinte Virgilio

Távora, que ainda não examinarei porque a estou
recebendo agora
A primeira, de autoria do Constituinte Nyder
Barbosa, é a seguinte.
"O Tribunal de Contas da União, órgão
auxiliar do Congresso Nacional no controle
externo da adrninistração financeira e orçamentária, tem sede na capital da República
e jurisdição em todo o território nacional. Os
seus Ministros serão escolhidos pelo Congresso Nacional, na forma do Regimento Comum, para mandatos de cinco anos, dentre
brasileiros maiores de trinta e cinco anos,
de idoneidade moral e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de
administração pública auferidos em concurso público de prova e de títulos".
A segunda do Constituinte Adhemar de Barros
Filho, estabelece:
"Os Ministros do Tribunal de Contas da
União, os conselheiros dos Tnbunais de Contas dos Estados e os Juízes dos Tribunais
de Contas dos Municípios serão eleitos pelo
Congresso Nacional, pelas Assembléias Legislativas e pelas Câmaras Municipais através
de manifestação de dois terços".
A terceira sugestão apresentada pelo Constituinte Jorge Arbage, é a seguinte:
"Os Ministros do Tribunal de Contas serão
indicados e nomeados pelo Presidente da
Câmara dos Deputados, depois de aprovada
a escolha pelo Senado Federal, dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de reputação ilibada e notável saber jurídico, econômico e financeiro e da administração pública,
para mandatos de seis anos, penmitida uma
recondução, aplicando-lhes as garantias,
prerrogativas, vencimentos e impedimentos
dos Ministros do Tribunal de Recursos".
A sugestão do Constituinte Francisco Pinto está
vazada nos seguinte termos:
"Os Mimstros do Tribunal de Contas da
União serão nomeados pelo Congresso Nacional dentre brasileiros maiores de trinta e
cinco anos, de idoneidade moral, etc., e terão
as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Ministros do Tribunal Federal de Recursos".
Na realidade, há várias alternativas. A nonma
vigente prevê: "indicado pelo Presidente da República e aprovado pelo Congresso". A segunda altemativa: "indicado pelo Presidente da Câmara
e aprovado pelo Senado". A terceira altemativa
é através de concurso e a quarta, por eleição.
Eu gostaria de ouvir a opinião de cada um dos
Constituintes sobre o que consideram mais aconselhável fazermos no caso de nomeação de ministros do Tribunal de Contas.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Os
Constituintes aqui presentes têm alguma intervenção a fazer sobre a indagação do Relator quanto
à nomeação de ministro do Tribunal de Contas?
(Pausa)

Está com a palavra o Sr. Constituinte Farabulini
.Júnícr.
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O SR. CONSTITUINTE FARABUliNI JÚNIOR
- SI' Presidente, nobre Relator, entendo que o
Tribunal de Contas deverá sempre funcionar como órgão auxiliar do Poder Legislativo. Este é
um ponto de vista que sustento há muito tempo.
Dar autonomia plena ao Tribunal de Contas, deshgando-o da área do Poder Legislativo, no meu
entendimento não teria eflcácta porque se criaria
um Tribunal de cuja estrutura nada resultaria, a
nao ser a apuração dos fatos que ocorrem no
desdobramento dos atos praticados pelo Poder
Executivo da União, e depois, se for o caso, qualquer tipo de procedimento, até criminal, que por
acaso coubesse contra quem também tivesse
promovido a malversação de bens públicos e tudo
mais.
Os tribunais nasceram exatamente como órgãos auxiliares dos respectivos poderes. Assim
também é nos Estados. Os tribunais de contas
dos estados-membros da Federação são órgãos
auxiliares do Poder Legislativo.
Partindo da preliminar de que o Tribunal de
Contas da União deve ser um órgão auxiliar do
Poder Legislativo, é preciso que criemos condições legais e constitucionais para que funcione
como tal, e não vejo outro caminho a não ser
a indicação dos chamados ministros, que no meu
entendimento não são ministros, pela acepção
mais estreita do tenmo, são conselheiros. Conselheiros do Tribunal - esse é o nome que se
deve dar, para que não se confunda com a denominação dos juízes da mais alta corte da Nação.
A denominação seria pois, Conselheiros do Tríbunal de Contas. Sendo órgão auxiliar do Poder Legislativo, a indicação dos nomes deve fluir do
Poder Legislativo, do Congresso Nacional, que
deve promover a indicação dos seus ministros,
os quais evidentemente não deverão ser membros do Poder Legislativo. Seriam pessoas do
mais alto saber jurídico e técnico e da mais alta
e ilibada idoneidade moral da sociedade civil. Esses nomes devem ser licitados, verificados e examinados, e caberia ao Congresso Nacional a indicação. Este é o meu ponto de vista.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Manoel Ribeiro.
O SR. CONSTITUlNTE MANOELRIBEIRO Sr. Presidente, penso que o Tribunal de Contas,
que deve ser auxiliar do Poder Legislativo, deve
ser um órgão cuja constituição esteja totalmente
desvinculada de qualquer Poder. Acho que qualquer tipo de eleição irá vincular os membros do
Poder àqueles que participem da eleição. De maneira que eu me inclinaria pelo concurso público
e para que o cargo seja vitalício. Esta é a minha
opinião.
O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Está
com a palavra o Constituínte Lúcio Alcântara.
O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARASr. Presidente, Srs. Constituintes, o PFL, ou a sua
direção, incumbiu o InstitutoTancredo Neves, que
tenho a honra de dirigir, de preparar o que seria
o esboço de um anteprojeto de Constituição. Entregaremos esse esboço, segunda-feira, à Executiva do partido, que poderá encampá-lo ou não,
e seus Constituintes poderão aceitar, adaptar, modificar, rejeítar, a proposição. Enfim, é um documento para debate.
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Sobre o Tribunal de Contas, a Comissão que
elaborou esse trabalho inovou bastante, não sei
se bem ou mal. Uma das coisas que sugere de
início é mudar o título de Tribunal, como lembrou
o Constituinte Farabulini Júnior, para Corte Federal de Contas, pois a rigor não é um tribunal nem
seriam ministros os seus integrantes, por mais
nobre que seja a missão que ali desempenhem.
Como órgão auxiliar do Poder Legislativo, prevê-se que um terço dos seus membros seria indicado por cada Poder e que seus cargos não seriam vitalícios.Os Conselheiros teriam o mandato
de seis anos, sendo vedada sua recondução. A
renovação dar-se-Ia por terços, de tal forma que
a cada dots anos. a Corte renovaria um terço dos
seus membros. E uma proposta que de qualquer
maneira vem para o debate, para a discussão.
A vigorar a forma atual, acho que devemos
acrescentar alguma coisa que não diga respeito
somente ao Tribunal de Contas. Seria outro dispositivo ou outro capítulo da Constituição. Trata-se
do tempo da permanência no cargo. Creio que
ninguém pode ser nomeado, nem para ministro
do Supremo Tribunal Federal, nem do Tribunal
Federal de Recursos, nem do Tribunal de Contas
da União e seus correspondentes nos Estados,
para permanecer no cargo por menos de cinco
anos. Sabemos que há casos recentes e notórios,
na União, de pessoas nomeadas que dois ou três
meses depois se aposentam. Seria um dispositivo
moralizador para os tribunais de contas, tribunais
superiores e seus análogos nos Estados exigir-se
um tempo mínimo de permanência, que poderia
ser de cinco anos, o que acabaria com a indústria
existente. Por mais notório que seja o saber jurídico etc, não se justifica a nomeação. Se não
me engano, o Ministro Clóvis Ramalhete ficou
no Supremo Tribunal Federal dois meses, ou coisa assim. Então, seria conveniente incluir-se esse
dispositivo moralizador na nova Constituição.
Outro assunto que considero importante comentar - não diz respeito ao Tribunal de Contas,
mas ao Poder Legislativo - refere-se às Comissões de Fiscalização Financeira, Tomada de Contas etc. A regulamentação do art. 45 da Constituição, elaborada e saudada pelo Legislativo por
ter restabelecido suas prerrogativas num aspecto
importante, no entanto ficou como letra morta.
Tenho em mãos um relatório do Tribunal de Contas - se algum companheiro estiver interessado
posso fornecer-lhe cópia - com o qual concordo
apenas em parte. Mas é um documento importante sobre incentivos físcars, E uma apuração
do que tem acontecido com os incentivos fiscais,
que são recursos nossos, do contribuinte, destinados ao desenvolvimento de setores e de regiões
menos favorecidas Esse e tantos outros documentos enviados à Câmara morrem nas Comissões, sem que se dê curso às providências encarecidas ou sugeridas pelo Tribunal, se forem realmente pertinentes, ou são pedidos novos esclarecimentos, ou rejeitados. Este é um ponto também
importante que precisamos lembrar no aspecto
da fiscalização financeira
Outra tendência que não devemos aceitar e
que inclusive consta de um projeto já aprovado
pela Câmara e que está no Senado, se não me
engano, é a que tenta remeter - e aí voltamos
a um dispositivo anterior que já vigorou e foi abandonado - a fiscalização de todos os recursos

federais transferidos para os MunicípIOS ao Tribunal de Contas de União.
Ora, isso já foi assim e sabemos que não funcionou, porque o Tribunal de Contas da União não
tem estrutura para exercer essa fiscalização. É
apenas uma idéia de centralismo, como se centralizar tivesse sido a melhor coisa que já aconteceu
ao País, como se os fiscalizadores federais fossem
mais probos e mais eficientes do que os estaduais,
ou como se 1550 atemonzasse mais os Ilustres
Prefeitos brasileiros. Na verdade, essa fiscalização
é errática, imperfeita e meramente escrituraI.
Lembro-me muito bem - e aqui estão alguns
Constituintes que são Parlamentares há muitos
anos e devem lembrar-se também - da luta de
um Prefeito quando, por algum erro formal, ocorna o cancelamento do envio das quotas federais,
como eram chamadas naquela época - e isso
acontecia muito quando havia mudança na administração municipal. Era uma luta. Era preciso
um Deputado ou Senador dedicar-se apenas à
resolução do problema. Então, isso deve ficar
mesmo com os Tnbunaís de Contas dos Estados
ou órgãos similares, como existem em alguns
Estados - o Conselho de Contas Municipais. No
Pará, Ceará, Goiás, Bahia etc. há esse órgão. De
maneira alguma essa atnbuíção deve voltar a pertencer ao Tribunal de Contas da União.
O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Permite Ex' um aparte?
O SR. CONmUINTE LÚCIOALCÂNTARA Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Com a palavra o Constituinte Farabulini Júnior.
O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Na esteira do que V.Ex' vem afirmando, tenho
uma sugestão Hoje pela manhã, na linha do debate com altos funcionários desta Casa , eméritos
assessores, percebi que essa sugestão poderia
causar algum problema para o Tribunal. Vou ler
a sugestão e quero que V. Ex' diga o que pensa
a respeito dela:
"O Tnbunal de Contas da União, por provocação de Deputado ou Senador, instaurará
imediata tomada de contas ou auditoria para
apuração de desvio ou malversação de recursos orçamentários, ou da ilegalidade na formação de contratos e respectivos aditivos
na administração direta, indireta e fundações,
apresentando circunstanciado relatório à Casa de onde se originou a denúncia."
Presentemente, como sabe V. Ex", isso é atribuição precípua da Comissão Permamente que cuida da fiscahzação orçamentária. Ocorre que essa
Comissão, como quase todas as Comissões Técnicas e Permanentes da Casa se instala e, logo
depois, a menos que se modifique também isso,
o ordenamento e o desdobramento de seu trabalho ficam sujeitos ao talento ficam sujeitos ao
talante da Presidência. Na verdade, elas quase
não funcionam. A fiscalização não funciona mesmo, apesar de ser esta a função precípua do representante dos contribuintes. Somos aqui representantes dos contribuintes, e nada mais do que isso,
representantes de quem paga impostos e taxas
e que quer ver bem aplicado os seus recursos
e só. Exercemos a alta função de representantes
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do contribuinte, expressão que quase não usamos, preferindo a de representantes do povo. Somos representantes do contribuinte, porque é ele
quem paga taxas e impostos, razão por que há
orçamento, esta Casa está funcionando e o Presidente da República está instalado. Então, tudo
gira em torno do contribuinte, quer no instante
em que se arrecada, quer no momento em que
se distribui.
Quero louvar V. Ex' enquanto faz críticas justamente ao fato de se pretender centrahzar o controle daquilo que é arrecadado no Município e
no Estado. A única estrutura realmente visível é
a do Mumcípio. O mais, estados-membros e
União, é ficção. A União é superficção.
Sr. Constituinte Lúcio Alcântara, V. Ex' disse
ter uma proposta do Partido da Frente Liberal
para ser apreciada. Como vê V.Ex' a intervenção
do Deputado ou do Senador como entidade autônoma? Cada um de nós tem autonomia. O Regimento nos permite usar a tribuna de cinco em
cinco dias, no Pequeno Expediente; de mês a
mês, no Grande Expediente. Nas Comissões Técnicas Permanentes é onde falamos mais, onde
podemos espor melhor nossos pontos de vista.
Aí está o debate. FIquei muito satisfeito quando
o Constituinte MiroTeixeira estabeleceu os modelos para prestigiar as comissões técnicas permanentes.
Como vê V. Ex' isto?
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Sr.
Constituinte Lúcio Alcântara, permita-me convidar o Constituinte Farabulini Júnior para assumir
a Presidência, pois vou ter de me ausentar. Passo
a Presidência ao Constituinte Farabulim Júnior.
O Constituinte Lúcio Alcântara terá oportunidade
de responder ao Presidente.
Peço permissão a V.Ex" para me ausentar.
(Assume a Presidência o Sr. Constituinte Farabulini Júnior.)
O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTRA Em princípio, acho sempre salutar que se enseje
ao parlamentar, isoladamente, essa possibilidade.
Mas temo que isso vulgarize a prática tornando-a
maplicável porque, movidos por interesses diversos, poderíamos ter uma chusma de propostas
neste sentido e o tribunal não teria sequer condições práticas de esclarecer a questão.
(lma das coisas que ia dizer, de certa forma
V. Ex' já antecipou. Não conheço a proposta do
Constituinte MiroTeixeira, mas seria naturalmente
a de fortalecimento das comissões técnicas do
Congresso Nacional para que tivessem o funcionamento e o poder coercitivo que lhes permitisse
cumprir suas verdadeiras finalidades. Ou então,
poderíamos ensejar outras idéias, talvez um número mínimo de Parlamentares que pudesse
compelir a comissão, por exemplo, a exercer essa
função convocatória ou provocadora do Tribunal
de Contas.
Em princípio, participo da preocupação de V.
Ex' de ampliar esta oportunidade. Veja bem, temos uma idéia, que é até cultural - o próprio
Tribunal de Contas reconhece ISSO - do aspecto
formal dos processos contábeis e administrativos,
quando, & verdade, isto, às vezes, é um detalhe.
Prestações de contas, as mais bem-feitas, são,
muitas vezes, as que escondem as maiores irregularidades. Quem tem experiêncta no serviço público sabe disso. Às vezes, administradores pobres,
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honestos, bem-intencionados, corretos, cometem
vícios formais. O Tribunal de Contas não pode
deixar de ter uma preocupação, que seria até
quanto à finalidade, ao alcance do objeto da despesa. Quer dizer, se aquele objetivo socialmente
desejável foi atingido. Às vezes, por ser inoportuno, o empreendimento é prejudicial ao Estado,
à sociedade, à Nação. Não há um exame prévio
da natureza dos contratos firmados Quando o
Tribunal de Contas vai apreciar os desmandos,
os descaminhos e a corrupção já aconteceram.
Há um campo imenso para se trabalhar, para
se obter maior controle da ação.
O SR PRESIDENTE(FarabulimJúnior) - Está
com o Relator uma sugestão no sentido de se
criai' uma comissão especial na Casa que conheça entecípadarnente - é obrigação do Executivo
encaminhar à comissão - os projetos de investimento a que se submete o Orçamento da União.
Votado o Orçamento - está escrito aí -, o Presidente da República encaminhará, dentro de trinta
dias, o projeto de investimentos. Esse projeto conterá - é uma espécie de orçamento plurianual,
mas escalonado por setores de investimento discriminações: para saúde, tanto; para educação,
tanto etc. E as grandes obras também serão especificadas para que o legislador, o representante
do contribuinte, possa examiná-Ias, aprová-Ias ou
rejeitá-Ias.
Acho que o Relator tem uma sugestão
OSR. RELATOR (JoséJorge)- Também gostaria de dizer algumas palavras sobre o tema Tribunal de Contas.
Em primeiro lugar, sobre o que disse o Constituinte Lúcio Alcântara quanto à centralização. Sou
contrário à idéia de se voltar a fiscalizar e de se
aprovar as contas dos MunicípIosaqui em Brasília,
no Tribunal de Contas da União. Acho que isto
não moraliza Há uns dois meses, li nos jomais,
em ,grandes manchetes, como sendo idéia do
Presidente Sarney, que essa seria a grande atitude
moralizadora das contas municipais. Não acho
que isso moralize alguma coisa. O fato de o sujeito
ser julgado em Brasíliaou em Recife não vai modificar a forma de a pessoa apresentar contas. O
que vai acontecer é que vai dar prestígio aos Deputados Federais, porque isso a que V. Ex" se
refer-u como sendo desvantagem, do ponto de
vista político é vantagem. Estive conversando com
um ministro do Tribunal de Contas da União, exDeputado Federal. S. Ex" me disse: "Antigamente
os Prefeitos vinham a Brasília para irmos com
eles ao Tribunal de Contas, para resolver os problemas das contas etc". Hoje em dia, evidentemeníe, nenhum Prefeito vem mais aqui para resolver esse problema, porque não é necessário. Ele
vai a Recife e resolve. Vaisozinho ou com Deputados estaduais. Essa centralização - são quatro
mil municípios no Brasil - só vai dificultar mais.
Pode haver algum Tribunal de Contas estadual
que seja corrupto ou que não julgue bem, mas
a maioria dos Tribunais de Contas, pelo menos
o de Pernambuco, é correta, seus membros são
pessoas de responsabilidade.
Quanto ao sistema de escolha de mmistros do
Tribunal de Contas, vejo no concurso público como salientado pelo Constituinte Manoel Ribeiro
- um problema. Um dado fundamental que considero realmente necessário para os membros
do Tribunal de Contas é a experiência do homem

público que estará julgando contas. MUitas vezes,
como disse o Constituinte Lúcio Alcântara, as
contas parecem muito bonitas, mas na verdade
não o são. Outras, às vezes, não são tão bonitas,
mas são operações reais. O concurso pode selecionar pessoas com pouca experiência da Vida
pública. Como o concurso exige das pessoas conhecimento de natureza teórica...
O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARASr. Relator, se enveredarmos pela tese do concurso - com o qual pessoalmente não concordo,
por outra razão: são 12 ministros do Tribunal de
Contas ... Abrir-se concurso no País inteiro para
preencher 12 vagas é uma coisa meio complicada. Poderemos suprir sua preocupação nesse
sentido admitindo-se, primeiro, uma experiência
mínima e, segundo, a idade. Sabemos que os
bons alunos, ao saírem das universidades, são
os que estão mais afiados para fazer concurso,
mas falta-lhes experiência para que exerçam bem
um múnus público de alta relevância Se enveredarmos pela tese do concurso público, poderemos compensar com a idade, exigindo uma experiência administrativa mínima.
O SR. RELATOR (José Jorge) - Os Tnbunais
de Contas são instituições para as quais se têm
indicado homens públicos com experiência no
Legislativo e no Executivo. Acho isto importante
para se dar continuidade à carreira pública exercida por determinadas pessoas.
Certamente, essas pessoas não fanam o concurso. Um rmnístro do Tribunal de Contas como,
por exemplo, o Deputado Thales Ramalho, que
durante vinte anos foi Deputado, político importante, foi Secretário-Geral do PMDBdurante treze
anos, foi,se não me engano, Secretário de Estado
de Pemambuco, não vai fazer concurso para o
Tribunal de Contas. Acho que o concurso tem
umas vantagens, mas também tem esse aspecto
de não se garantir... Lá em Pernambuco, por
exemplo, sempre se tem usado as vagas no Tribunal de Contas para os políticos que estão terminando sua carreira; essas pessoas são nomeadas.
Muitos foram governador, às vezes vice-governador - govemador nem sempre -, deputados
federais, estaduais, etc.
Sobre o Tribunal de Contas, era isto que gostaria de comentar.
Outro aspecto é sobre a Comissão de Fiscalização.
O SR. CONSTITUINTE MANOEL RIBEIRO Sr. Relator, qual a sua opinião a respeito do tempo
mínimo para aposentadoria?
O SR. RELATOR (José Jorge) - Sou favorável.
Devia ter um tempo mínimo. Não sei se isso é
um detalhe muito grande para ser incluído na
Constituição. A minha dúvida é saber onde inserir
isso. Sou favorável, mas é uma coisa um pouco
casuística para se colocar na Constituição.
O SR. CONSTITUINTE NELSON WEDEKINQueria saber a opinião do Relator sobre o mandato temporário do ministro-conselheiro do Tribunal de,.Contas, não o tempo mínimo. Aí não
seria casuísmo.
O SR. RELATOR (José Jorge) - Sobre o tema
ainda não tenho opinião firmada. Sua opinião é
para um mandato?
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O SR. CONSTITUINTE NELSON WEDEKINSim, um mandato de cinco, seis anos, talvez renovável por mais um período Não mais de um.
O que dá margem para o que é imoral, por
exemplo, no meu Estado, Santa Catarina, é que
há membros do Tribunal de Contas que se aposentaram - por erro da imprensa oficial- antes
de ser nomeados. Este é um problema sério. O
sujeito tem uma passagel1) de um dia para Imediatamente se aposentar. E claro que essa medida, com toda certeza, evitaria essa manobra, que
é profundamente desgastante, não para os ministros-conselheiros dos Tribunais de Contas, mas
para a classe política, porque quase sempre ou
invariavelmente é um político ou são políticos que
o nomeiam. Na proposta, que me parece ser da
maioria, o Congresso Nacional é que vai nomear.
É um bom caminho, que não é casuístico. Não
vejo outra consequência que não seja altamente
saudável.
O SR. RELATOR (José Jorge) - Parece-me
uma idéia boa, a do estabelecimento de um mavdato fIXO, que possa ser renovado uma vez, por
exemplo. Pelo menos em princípio, é uma boa
idéia. Teria mais ou menos como os Conselhos
Estaduais de Educação, Conselhos Estaduais de
Cultura, em que os participantes têm um mandato, renovado uma vez, e depois são obrigados
a sair.
O SR CONSTITUINTE NELSON WEDEKlNSe houver renovação, já vai haver uma conversa...
O SR. RELATOR (José Jorge) - Geralmente"
quando há renovação, eles são reconduzidos.
O SR CONSTITUINTE NELSON WEDEKINSr. Relator José Jorge, gostaria de apresentar outra questão. Acho que todos estamos de acordo
neste ponto: o Tribunal de Contas tem de ser
um órgão auxiliar do Poder Legislativo.Mas creio
que é preciso que constem do texto constitucional
as formas pelas quais o Tribunal de Contas é
auxtllar. Não basta declarar que é auxiliar. Por
exemplo, sou parlamentar, mas não sei como poderia ter acesso aos órgãos auxiliares do Poder
ao qual pertenço. Isto ocorre também nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras Municipais nas
localidades em que há Tribunais de Contas Municipais. É preciso que constem do texto constitucional as formas pelas quais existe essa efetiva
subordinação. Se é auxiliar da Constituição, deverão constar os mecanismos, os artigos, os dispositivos pelos quais isso fique caracterizado cabalmente, não deixando margem a qualquer dúvida
com relação a essa subordinação, a essa condição de auxiliar do Poder Legislativo ao Tribunal
de Contas.
O SR. RELATOR (José Jorge) - Está certo.
Estou pensando em redigir um artigo especifícando exatamente isto. No capítulo 'do Tribunal
de Contas - inclusive a Constituição contém detalhes que julgo desnecessários - acho muito
importante definir,em primeiro lugar, as suas atribuições, a forma de preenchimento dos seus cargos, a forma de relacionamento cdm o Poder
Legislativo. São os três pontos fundamentais a
serem determinados nos artigos que serão representados para esta parte.
Outro aspecto que quero comentar diz respeito
à Comissão de Fiscalização. De todo debate travado aqui,' com relação a um ponto tem havido
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consenso: a necessidade de se fortalecer as comissões técnicas. As comissões técnicas são setoriais, por exemplo: Comissão de Educação, de
Saúde, de Transporte, etc. Temos pensado que,
ao invés de haver uma comissão para fiscalizar
todo o Poder Executivo, deveremos dar às comissões técnicas a missão de fiscalizar, cada uma,
a sua área de atuação. Acho que mais importante
do que a fiscalização formal financeira que se
possa fazer no Congresso é flscahzaro programa,
fiscalizarsua necessidade, sua viabilidade,seu encaminhamento em relação aos seus objetivos. No
Brasil ocorrem coisas como, por exemplo, o Proterra - programa criado para a reforma agrária
-, que foi aplicado na Zona da Mata, em Pernambuco. Quando foi instituído, sua finalidade era
dar terra aos camponeses. Na prática, porém, ele
concentrou a terra nas mãos dos que já tinham
terra. Por quê? Porque com o passar do tempo
foi mudando, mudando e terminou indo em sentido exatamente oposto. Acho que o importante
é que a fiscalização seja feita setorialmente, por
pessoas especializadas. Não acredito na fiscalização exercida por quem não entende do assunto.
E se se indica uma pessoa que não entende de
determinado assunto, é muito difícil para ela fiscalizar, enquanto que nas comissões técnicas vai
havendo uma especialização. Por exemplo, pertenço à Comissão de Ciência e Tecnologia. Já
visitei a usina de Angra. Companheiros que não
fazem parte dessa Comissão talveznão conheçam
aquela usina. Então, se surgir um processo que
diga respeito à usina de Angra, é mais fácil para
mim, que já vi a usina, já entrei nela, já conheço
seus problemas, já acompanhei inúmeras palestras sobre ela, do que para os deputados que
não participaram desses debates.
Parece-me que seria melhor para o Poder Legislativo que, ao invés de haver uma Comissão
só de fiscalização, as comissões setoriais também
pudessem ter a atnbulçâo de fiscalizar. É um ponto sobre o qual temos que decidir.
Outro aspecto, para o qual gostaria de pedir
opinião, é referente ao problema do Orçamento.
O Poder Legislativo, hoje, na verdade, não participa do Orçamento. Em termos pragmáticos no
ano passado, fui Relator da Comissão Mista, na
parte de ciência e tecnologia, e não fazia outra
coisa a não ser assinar papéis aprovando o que
lia. O que acontece? De agora em diante vamos
ter atribuições para alterar o Orçamento. Não tem
sentido ficarmos nesta Comissão se não tivermos
esta atribuição. Esta vai ser uma atribuição.
Estive conversando com o Dr. Ulysses Guimarães a respeito de alguns pontos sobre os quais
S. Ex' pudesse ter, já que é o Presidente da Casa,
Presidente da Constituinte, Presidente do PMDB,
uma opinião que tem um peso específico grande.
Perguntei-lhe quais os pontos que considerava
importantes. S. Ex' demonstrou preocupação dizendo que na época em que os parlamentares
alteravam o Orçamento havia uma enxurrada de
emendas com características eleitorais. Por exemplo, o Constituinte LúcioA1cântra, do Ceará, constrói uma estrada ou uma ponte em determinado
munidpio. Muitas vezes ele quer incluir no Orçamento, outras, ele quer somente mostrar ao seu
eleitor... Então S Ex' diz: "Vocês têm de colocar
essa parte do Orçamento, evidentemente com
a participação do Conqresso. mas têm de se preo-
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cupar com uma forma de não constar isso". Fiquei pensando nisso, gerei uma hipótese que gostaria de expor ao debate, no sentido de os parlamentares só poderem apresentar emendas a nível
de programas, ou seja ao invés de ser a nível
de projetos, seria a nível de programas, porque
os parlamentares poderiam alterá-los. A nível de
projeto, poderiam discutir no Executivo,que mandaria para o Congresso o projeto mais detalhado.
Nós poderíamos apresenta-lo através de emenda. Por exemplo, programa de energia nuclear,
programa de assistência ao educando. Assim, poderíamos tirar dinheiro de um programa para outro, mas não poderíamos incluir projetos específicos em cada um desses programas. Esta é uma
idéia que ainda não está completa. Não sei se
se pode fazer isto formalmente. Gostaria de ouvir
a opinião de V. Ex's sobre este ponto, que considero importante e prático. Isso nos permitiria discutir as grandes linhas do Orçamento, pois hoje
quando o Orçamento vem ao Congresso, ou mesmo quando é apresentado à opínão pública, o
é de tal forma que só pode se lido por um especialista. O Orçamento da Nação é impossível ser
entendido por quem não é técnico no assunto.
Na verdade, acho que a Constituição e o Orçamento são para ser entendidos por todo o mundo,
e não apenas por especialistas Então, no momento em que não fazemos um detalhamento
grande, isto nos permite vislumbrar melhor para
onde estão indo realmente os recursos - para
a área de saúde, educação, transporte - e quais
são as prioridades em cada um desses segmentos. Se alguém tiveruma opinião sobre isto, gostaria de ouvi-la.

bunal de Contas. Parece-me que não chegamos
a uma conclusão. Várias opiniões foram externadas, todas elas muito respeitáveis, entre as quais
uma, segundo a qual os Ministrosou Conselheiros
do Tribunal de Contas teriam um mandato temporário. Vejo com certo receio a adoção de uma
providência como esta, em face até de um caso
concreto, do conhecimento do Constituinte Nelson Wedekin, ocorrido recentemente no Estado
de Santa Catarina. Um ex-Deputado Federal foi
nomeado Conselheiro do Tribunal de Contas da
União, mas não perdeu a esperança de retomar
a esta Casa. Buscou um candidato, para cobrir
a sua área eleitoral, facilmente removivel. Ocorre
que esse Mimstrodo Tribunal de Contas da União,
durante o período eleitoral, percorreu todo o Estado de Santa Catarina, participando de comícíos,
para eleger o cidadão que ocuparia temporariamente a sua vaga ou a vaga correspondente ao
seu colégio eleitoral nesta Casa. E, pior, valeu-se
da possibilidade que tem o Tribunal de Contas
da União de interferirna administração municipal,
para exercer verdadeira coação sobre prefeitos
e vereadores. Se o mandato for temporário, e
se continuarmos a admitir que as nomeações
possam ser feitas da maneira como o são presentemente, em que - e isto eu compreendo e defendo - são contemplados políticos que prestaram grandes serviços ao País ou aos Estados,
com mandato temporário, correremos o risco de
transformar a Corte de Contas em um instrumento de alto poder de pressão para assegurar a eleição para o Parlamento, ou qualquer outra posição,
àqueles que dele saem.

O SR. PRESIDENTE (Farabulini Júnior) - O
Constituinte Henrique Córdova gostaria de expressar sua opinião a propósito?

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARAPermite V. Ex- um aparte?

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Já tenho expendido minha opinião a respeito
da matéria, em várias oportunidades. Entretanto,
não me eximo de fazê-lo novamente agora, porque considero de extrema importância a questão.
Creio que a tarefa do Poder Legislativodeveria
iniciar-se com o acompanhamento da elaboração
da proposta do Orçamento anual e plurianual,
por setor e através das comissões que, em razão
da matéria, tivessem competência para examiná-Ia. Essas mesmas comissões, em uma fase
subsequente, e no controle externo da execução
orçamentária, poderiam também incumbir-se
desta tarefa. Matéria, todavia, intimamente ligada
a um órgão especializado, sobre o qual já debatemos anteriormente, para o exame técnico de toda
a execução financeira e orçamentária, o Tribunal
de Contas, que nos últimos temos vem procurando transformar-se em um órgão autônomo
e quase que em uma espécie de quarto Poder,
já que, na estrutura atual, contamos com apenas
três. Entendo que ele deva continuar vinculado
ao Poder Legislativo, mas dando-se a este a competência ou a atribuição de requisitar, através de
suas comissões, a qualquer momento, pareceres
e, ao mesmo tempo, o comparecimento de técmcos do Tribunal de Contas e até de Ministros do
Tribunal de Contas nas comissões encarregadas
do acompanhamento da execução nos respectivos setores.
Ouvi com muita atenção todas as observações
feitas a respeito da forma de composição do Tri-

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Pois não, nobre Constituinte.
O SR.PRESIDENTE(FarabuliniJúmor) - Tem
a palavra o Constituinte Lúcio Alcântara para um
aparte.
O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARAEta raciocino inversamente. O que deu a esse
membro do Tribunal de Contas da União a ousadia a que V. Ex' se referiu, confirmada pelo nobre
Constituinte Nelson Wedekin, de ir aos palanques
e até apontar um candidato descartável a quem
ele iria substituir no futuro, de coagir prefeitos
municipais, enfim, de usar indevidamente o seu
cargo foi justamente a vitaliciedade, porque ele
se sente seguro e garantido. Creioque dificilmente
ele faria isto se tivesse um mandato de cinco
ou seis anos, como está previsto em algumas
sugestões que circulam por aí,pois ele teria noção
da sua temporariedade, de está exercendo uma
função de alta relevânica, mas por tempo'determinado. Sou contra a recondução. Acho que o cargo
deve ser ocupado só por um tempo, embora partícipe da mesma preocupação de V. Ex- de que
muitas vezes políticos antigos, que dedicaram sua
vida a atividade pública, não possam, no final,
ser nomeados para este ou aquele cargo. Aí, a
única coisa a ponderar - não digo que dela discordo, porque não conheço o pensamento de
V. Ex' sobre isto - a é questão do tempo de
permanência na função. Acho que deveria haver
um tempo mínimo, a se adotar a vitaliciedade,
para se evitar o que vem acontecendo em detrimento dos pol1ticos, do homem público, que é

Mllio de 1987

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE - (Suplemento)

essa rotatividade, muitas vezes em alta aceleração,
com que se preenchem os cargos nesses tribunais, nessas cortes de contas.
Para concluir meu pensamento, creio que se
esses ministros não fossem vitalícios,mas estivessem cumprindo determinado tempo de mandato,
não se aventurariam a essas incursões indevidas
aos palanques na campanha eleitoral, mesmo
por que seriam passíveis, mediante representação,
de destituição de sua função.
O SR. CONSTITUINTE HENRIQUECÓRDOVA
- Agradeço a V. Ex' o aparte, com o qual concordo em grande parte. Creio que a forma que
poderíamos encontrar, na hipótese de ser adotado
mandato temporário para ministros do Tribunal
da Contas, seria determinar-se um tempo que
permitisse - e que fosse necessário - que o
dito conselheiro se despisse da nostalgia do Podei
Legislativo ou de qualquer outro cargo eletivo.
A outra forma seria a de se estabelecer um tempo
mínimo de permanência, que, entretanto é perigoso, ou a inelegibilidade para o mandato subseqüente.
O SR. CONSTITUINTE LÚCIOALCÂNTARATalvez fosse o caso de inelegibilidade para o mandato subseqüente.
() SR. CONSTITUINTE HENRIQUECÓRDOVA
- Talvez seja o caso. Quanto ao estabelecimento
de um prazo mínimo, entraríamos em um problema um pouco difícil de ser resolvido, em face
do tempo que a pessoa pode contar para a sua
aposentadoria ou até para uma aposentadoria
compulsória. Já tivemos um caso, no Tribunal
de Contas do Estado de Santa Catarina, que chegou ao Judiciário, e a disposição estabelecida,
em face do que dispunha a Constituição Federal
sobre o tempo de aposentadoria do interessado,
acabou dando-lhe ganho de causa. Haviamos estabelecido um prazo de cinco anos. Essas e outras
rcst>es políticas fizeram com que nossos Parlamentares de então modificassem a regra constitucional.
Sr. Presidente, volto ao tema relacionado à forma de controle externo a ser exercida pelo Poder
Legislativo quanto à fiscalização financeira e a
excecução orçamentária dos demais poderes Digo dos demais poderes porque, entendo que o
Legislativo é o único poder que sempre é composto pelos eleitos pelo povo. Acho que este tem
legitimidade suficiente e necessária para proceder
à fiscalização externa de todos os atos administrativos, de todos os órgãos públicos vinculados
a quaisquer outros poderes. Vejo o pensamento
geral, que hoje se apreende nesta Casa, busca
restaurar não apenas as.suas prerrogativas, mas
exercê-Ias, com eficiência, com eficácia, estando
no caminho da descentralização do exercício de
todas as suas funções: da função legislativa, da
função não menos importante de fiscalização financeiro-orçamentária, ou até da função administrativa que lhe é peculiar; da função jurisdicional
que também, em certos casos, lhe pertence, e
até elafunção como um foro de debates nacional.
Há um sentimento no sentido de centralizar, tanto
quanto possível, essas atividades, na presunção
de que, se o Congresso Nacional é o espelho
do povo brasileiro, uma Comissão Constituída em
observância aos princípios da participação proporcionaI dos partidos é um espelho do Congresso. J.,s comissões são divididas sempre em razão

da matéria, tanto na Câmara dos Deputados
quanto no Senado Federal, para obviar-se seu
funcionamento Creio que deveriamos eliminar,
o máximo possível, a formação de Comissões
especiais ou mistas. As Comissões do Senado
e da Câmara funcionariam obrigatoriamente em
conjunto quando em razão da matéria fossem
congêneres. E se funcionassem assim, para o
acompanhamento da elaboração das propostas
do Orçamento plurianual e anual;ainda no Executivo, teriam condições posteriormente de exercer
o trabalho de fiscalização da excecução, a posteríorí, e externamente.
Creio que esta matéria deveria ser díscíphnada
de forma sucinta, mas que restituísse efetivamente ao Poder Legislativo as suas prerrogativas e
lhe desse condições de aparelhar-se devidamente, para, com eficiência, com eficácia, desenvolver
e exercitar essa sua função que atual e modernamente me parece ser das mais importantes do
Poder Legislativo.
A propósito disto, e atendendo a uma solicitação de V. Ex', já encaminhei as sugestões que
consegui sintetizar a partir da doutrina constitucional, a partir dos debates aqui travados e, das
sugestões dos Parlamentares, porque essas sempre me parecem qualitativamente superiores
àquelas que nos são trazidas por professores ou
teóricos que ainda não tiveram Vivência política.
Há uma extraordinária diferença de qualidade entre as opiniões dos teóricos, constitucionalistas
e as opiniões daqueles que, não sendo faltos também de competência teórica, tiveram uma vivência política e já conhecem o Poder Legislativo,
como felizmente se trata do caso de quase todos
nós.
O SR. PRESIDENTE (Farabulini Júnior) Gostaria de ouvir o Constituinte Hélio Manhães.
O SR. CONSTITUINTE HÉUO MANHÃES O único ponto que me desperta a atenção... Em
determinado momento da minha vida pública já exerci um mandato como Vereador, dOIS como
Deputado Estadual, e este é o segundo como
Deputado Federal - estava eu na assessoria da
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, mas na expectativa de disputar uma próxima
eleição. Naquela época, assessorava o Deputado
Nyder Barbosa, então Líder da bancada do meu
partido, o PMDB,e lhe apresentei a seguinte questão: não consigo entender que caiba privativamente ao Governador de Estado ou ao Presidente
da República, que têm suas julgadas por um Tribunal de Contas, a competência de indicar o nome de quem vai integrar esse mesmo Tribunal.
Isto é, eles indicam seus apaniguados políticos,
seus amigos, para que eles, como seus correligionários, julguem as suas próprias contas. Acho
isso uma coisa esdrúxula, absurda e contraditória.
É uma aberração que as contas de um Governador de Estado sejam julgadas por alguém que
facciosamente, até por constrangimento, não tem
como impuganá-Ias. Nunca me conformei com
Isto e manifestei minha opinião ao Líder Nyder
Barbosa. Hoje, nesta Subcomissão, tive a alegria
de ler uma das propostas oportunamente apresentadas por um colega de bancada, que sugere
que essa escolha seja feita pelo Congresso Nacional, ou por outro critério qualquer, mas jamais
por este que está consagrado no texto constitucional. Este é apenas o detalhe que gostaria de
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argüir, porque tem o meu integral apoio a mudança da regra constitucional que trata da maténa, alterando-a para moralizar o texto constitucional. O Tribunal de Contas não deve ser cabide
de emprego, lugar para final de carreira, aposentadoria de políticos. Também não concordo com
isto. Acho que se deve argüir principalmente a
idoneidade e a competência de quem vai ser
membro do Tribunal de Contas. Não admito que
seja final de carreira para políticos que se aposentaram porque não têm mais votos.
Sr. Presidente, vou declarar aqui também algo
que ocorre no meu Estado, o Espírito Santo, e
deve ocorrer em outros Estados da Federação
representados por colegas Constituintes desta
Subcomissão. Quando chega o último ano de
um mandato, muitos políticos, verificando que
estão no ocaso de suas carreiras, que estão declinando, que não têm mais possibilidade eleitorais,
fazem um conchavo com o Governador de Estado, cedem sua vaga para o suplente e vão para
a vitaliciedade de um tribunal. Esse procedimento
é imoral e devemos condená-lo. A partir dai, concordo com qualquer critério a ser adotado nesta
Subcomissão, no sentido de rever, de modificar
esse texto, moralizando esse aspecto da fiscalização, controle de contas de Prefeitos e Governadores de Estado, o que inclui por extensão, na
minha análise, o Presidente da República, que
não foge à órbita, pois a nível federal também
têm ocorrido casos dessa natureza.
O SR. PRESIDENTE (Farabulini Júnior) Gostaríamos de ouvir o Constituinte Nélson Wedekin. Antes, porém, ouviremos o Constituinte
Henrique Córdova

o SR. CONSTITUINTE HENRIQUECÓRDOVA
- SI. Presidente, também acho que devemos
procurar todas as formas possíveis para que seja
revestida de moralidade a nomeação do conselheiro do Tribunal de Contas ou dos ministros
da Corte de Contas ou do Tribunal de Contas
da União.
Entretanto, parece-me que presentemente os
corpos colegiados, encarregados de aprovar ou
de examinar os nomes indicados, quer pelos governadores de Estado, quer pelo Presidente da
Republica, não têm cumprido com exação as suas
funções. Os conselheiros do Tribunal de Contas
da União são nomeados pelo Presidente da República após a aprovação pelo Senado Federal. Nos
Estados, os conselheiros dos Tribunais de Contas
também são levados ao crivo das Assembléias
Legislativas. Outro problema que diz respeito ao
funcionamento - e que tem alguma relação com
o que declarou o ilustre orador que me precedeu,
Constituinte HélioManhães - é que os pareceres
dos Tribunais de Contas não são terminais, pois
estão sujeitos à aprovação, nos Estados, das Assembléias Legislativas; nos municípios, das Câmaras de Vereadores, e no plano federal, do Congresso Nacional. De sorte que me parece que
o mal tem sido mais das instituições do que da
forma de provimento dos cargos. Entretanto, sou
um dos que não se opõe a que se procure aperfeiçoar o sistema com vistas a revestir do máximo
possível de moralidade essas nomeações.
O SR. PRESIDENTE (Farabulini Júnior) Gostaria de ouvir o Constituinte Nelson Wedekin,
a propósito da matéria que está sendo discutida.
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o SR. CONSTITUINTE NELSON WEDEKINTenho a clara impressão, Sr. Presidente, de que
as referências que desejava fazer estão feitas.Apenas um pouco no rastro das considerações do
Constituinte Henrique Córdova, queria lembrar o
seguinte: na verdade, a indicação dos conselheiros ou dos ministros dos Tribunais de Contas
compete, num primeiro momento, ao Presidente
da República ou ao Poder Executivo, cabendo
à Assembléia ou ao Senado - dependendo do
caso - a aprovação. Mas há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Se no Senado ou
na Assembléia nos apresentam um nome para
ser aprovado ou rejeitado, as coisas ficam extremamente difíceis. Até a rejeição fica difícil. Isso
é algo real, verdadeiro. Creio que a iniciativa do
envio do nome não pode ser do Poder Executivo,
porque este é o Poder que vai ser flscahzado.
Embora a última decisão, a decisão verdadeira,
seja da Assembléia ou do Senado ou - nas propostas que estão aqui - do Congresso, parece-me que a iniciativa da proposição do nome
deve ser também do Congresso, porque há uma
diferença muito grande entre isso e termos que
decidir sim ou não em relação a determinado
nome. Creio que esses nomes têm que ser indicados e escolhidos pelo Congresso, e cada vez mais
me convenço da necessidade de adoção de mandato temporário para esses juízes e conselheiros.
O SR. PRESIDENTE Farabulini Júnior) -Gostaríamos de ouvir o Constituinte Manoel Ribeiro.
O SR. CONSTITUINTE MANOEL RIBEIRO Sr. Presidente, nada tenho a acrescentar, a não
ser em relação ao que o Constituinte Nelson Wedekin dísse, no final de seu pronunciamento, sobre a apresentação do nome. Se fosse pelo Congresso, quem enviaria o nome? É só esse detalhe
que questiono. Como surgiriam os candidatos?
O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARATenho uma idéia para compatibilizar essa proposta ou essa intenção do Constituinte Nelson
Wedekin. No caso, se o Executivo elaborasse uma
lista - vamos dizer - de três ou de seis nomes,
o Poder Legislativo escolheria um. Essa seria talvez uma forma de contornar o problema da iniciativa.
Um assunto que eu gostaria de comentar ainda
- embora não diga respeito exatamente a esse
tema, mas tem correlação com eles - é o problema da aposentadoria, que foi, de certa maneira,
abordado pelo nobre Constituinte Henrique Córdova.
Neste projeto do PFL, estamos propondo o seguinte: ninguém pode aposentar-se, se não tiver
no mínimo 20 anos de contribuição previdenciária
ao lNAMPS ou ao órgão federal ou estadual para
o qual contribua. Por quê? A Justiça tem sido
pródiga em criar mecanismos que depois são
estendidos aos tribunais, às procuradorias e a outros órgãos, onde vemos verdadeiros infantes se é que podemos chamá-los assim - aposentando-se em função da contagem de tempo em
dobro etc. Este é um problema sério, porque a
opinião pública não tem aceito essa fórmula. Há
inclusive alguns casos no Paraná que foram recentemente levados à opinião pública, casos de
pessoas que se aposentaram com tempo de trabalho que ultrapassa sua idade. Este assunto não
faz parte do tema, mas vem à colação no momento, porquanto os Tribunais são vítimas desse

tipo de comportamento. Não é o caso - repito
- da nossa Comissão, mas temos que encontrar,
tanto quanto possível, um dispositivo que seja
incontornável, porque o Tribunal Superior cria
vantagens que, por capilaridade, vão-se estendendo aos Tribunais estaduais, aos Juízes, depois
aos órgãos de controle de contas, às procuradorias e, de repente, nós nos surpreendemos com
as aberrações dessas aposentadorias precoces
que violam até o princípio da aposentadoria, que
é justamente o de garantir a alguém, ao fun da
sua atividade laboral, uma velhice amparada. Era
a consideração que queria apresentar sobre esse
tema. De resto, acho que tudo já foi aflorado aqui.
Creio que pouco teria a acrescentar.
O SR. PRESIDENTE (Farabulini Júnior) - O
Sr. Relator teria algo a aduzir? (Pausa.)
Nobres Srs. Constituintes, segunda-feira, dia 4,
às 17 horas, haverá uma reunião de avaliação
que poderá ser realizada neste plenário ou no
andar superior. Considero da mais alta importância o comparecimento dos companheiros. Isso
porque o Sr. Relator já está antecipando a data
para entrega do trabalho. Será uma reunião para
avaliação relevante. No dia 5, terça-feira, às 10
horas, haverá uma reunião de audiência pública
também importante sobre "O Poder Legislativo
e a Sociedade"
São convidados o Drap, através do Dr. Ulysses
Riedel de Resende; a CACB, com o Dr. Amaury
Temporal; a Liderança Comunitária do CONAM,
Vereador João Bosco da Silva; UPI, o Deputado
Estadual LuizAlberto de Oliveira e UVB, o Vereador Paulo Sillas. No dia 5 de maio, às 17 horas,
haverá exposição sobre o tema "Valorização do
Poder Legislativo", com a participação dos Presidentes de Assembléias Legislativas, representados pelos Presidentes das Assembléias Legislativas dos Estados de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de Goiás e do Rio Grande do Norte. Por
que não se encontra aqui São Paulo?
O SR. PRESIDENTE (Farabulml Júnior) - Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos da presente reunião. Está encerrada a reunião.
ATADA 6' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Às dezessete horas e trinta e quatro minutos
do dia cinco de maio de mil novecentos e oitenta
e sete, na Sala A-I do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, realizou-se a sexta reunião extraordinária da Subcomissão do Poder Legislativo,sob
a presidência do Senhor Constituinte Bocayuva
Cunha. Compareceram os seguintes Senhores
Constituintes: Hélio Manhães, José Jorge, Henrique Córdova, Acival Gomes, Farabulini Júnior,
Jorge Hage, VictorFaccioni, MiroTeixeira, Nelson
Wedekin e Luiz Henrique, da Subcomissão do
Poder Legislativo e Oscar Corrêa, Presidente da
Comissão da Organização dos Poderes e Sistema
de Governo. Havendo número regimental, o Senhor Presidente abriu os trabalhos, com a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, por ter
sido a mesma distribuída aos presentes e, a seguir,
aprovada. A reunião destinou-se a ouvir, em Audiência Pública, o Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Estadual Neif
Jabur, que representou os Presidentes das demais
Assembléias Legislativas,na condição de Coordenador da "Carta de Ouro Preto", documento resul-
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tante do Encontro de dirigentes dos Legislativos
estaduais realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia vinte e um de abril do corrente ano.
Com a palavra, o convidado explicou o conteúdo
daquele documento, que interpreta o pensamento
comum das diferentes regiões brasileiras, com
sugestões para o texto da futura Constituição brasileira. Após, o Senhor Presidente, Constituinte
Bocayuva Cunha, agradeceu a presença do convidado e as sugestões dele recebidas, que consubstanciam tese de doutorado do Procurador-Geral
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Dr,
José Tarcízlo de Melo. Lembrou que esse trabalho, inscrito na "Carta de Ouro Preto", encerra
proposta de organização do Poder Legislativo
submetido ao exame da Constituinte. A seguir,
foi dada a palavra ao Relator, Senhor Constituinte
José Jorge, que se referiu ao documento entregue
pelo convidado, assinalando, a propósito de colocação por ele feita durante sua exposição, que
os Legislativos estaduais, assim como deverá
ocorrer no plano federal, terão suas prerrogativas
restabelecidas, inclusive para a elaboração dos
orçamentos dessas unidades federadas. Também
intervieram com pronunciamentos os Senhores
Constituinte Henrique Córdova, Acival Gomes e
Farabulini Júnior. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezoito
horas e vinte e quatro minutos. As notas gravadas,
depois de transcritas farão parte destes registros,
publicando-se a sua íntegrél no Diário da Assembléia Nacional Constituinte. E, para constar, eu,
Maria Linda Morais de Magalhães, Secretária, lavrei a presente ata que, após a sua leitura e aprovação, será assinada pelo Senhor Presidente. Constituinte Bocayuva Cunha.

o SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vamos dar início à nossa reunião, tendo o prazer
de receber o Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, Deputado NeifJabur,
que é também, se não me engano, Presidente
de uma Comissão criada pelos Presidentes das
Assembléias Legislativas, e o principal articulador
do Encontro e da Carta de Outro Preto. Gostaria
de passar a palavra ao Deputado Neif Jabur, que
terá vinte minutos, prorrogáveis, para fazer o seu
depoimento. Convido-o a sentar-se à mesa.
O SR. NEIF JABUR - Sr. Presidente, Constituinte Bocayuva Cunha, Srs. Constituintes da Subcomissão do Poder Legislativo,como o Presidente
desta Subcomissão já referiu, sou Presidente da
Assembléia Legislativado Estado de Minas Gerais.
Há pouco tempo, exatamente em 20 e 21 de
abril próximos passados, realizamos, em Belo Horizonte uma reunião de todos os Presidentes de
Assembléias Legislativas de Estados do nosso
País Estiveram presentes 19 Presidentes de Assembléia. O que motivou esse encontro, em princípio, foi o fato de nos encontrarmos no ano da
elaboração da Constituição. Então, não poderíamos deixar passar a oportunidade, de maneira
alguma, sem fazer os nossos pensamentos. É lógico que não será em 1988 que vamos fazer prevalecer a nossa palavra, pois, então, já deverá estar
promulgada a Constituição, a Carta magna. Desse
modo, já no princípio deste ano, quando iniciamos nossos trabalhos na Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, procuramos o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, Deputado Ulvsses Guimarães, e posteriormente o Rela-
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tor do Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte, demonstrando a S. Ex" o interesse
de todas as Assembléias Legislativas dos Estados
brasileiros em participar da elaboração da Constituição, apresentando emendas ao seu proJeto. Naquela ocasião, trabalhamos no sentido de fazer
ver ao Presidente da Assembléia Nacional Constituinte que isto já fazia parte do Direito Constitucional brasileiro, inclusive, ocorreu em diversas
ou!ras Constituições brasileiras. Então não estávamos inovando: apenas reclamávamos e solicitávamos um direito já marcado e definido no passado. No Brasil-trata-se de um País muito grande,
um verdadeiro continente - muitas vezes o que
serve para o Rio Grande do Sul não serve para
o Rio Grande do Norte, e muito menos para Minas
Gerais, que está no centro. Fizemos sentir que
havia necessidade de uma participação mais efetiva de todas as Assembléias Legislativas junto à
Constituinte. Julgamos que nós, Deputados Estaduais, estamos, diretamente ligados ao povo no
atendimento às suas reivindicações, às suas aspírações.junto aos sindicatos, associações etc. Todas as Assembléias, a esta altura, já haviam também iniciado um trabalho para que fossem ouvidas as pessoas mteressadas no processo de elae, de modo em geral, os sindicatos e associações
de classes. Em Minas Gerais, fizemos isso com
muito critério. Primeiramente, criamos um Centro
Leqlslativo, O Centro Legislativo propicia a oportunidade, ao Deputado Federal de Minas Gerais
de, ao retomar à Belo Horizonte, ter um encontro
pessoal com as pessoas que o procuram para
levar-lhe suas reivindicações. Promovemos díversos simpósios, encontros, e até a Miniconstituinte,
anele tivemos a participação de crianças que trouxeram suas idéias, seus pensamentos. Muitas vezes, isto poderá parecer demagogia, coisa sem
sentido, sem alcance. Mas, a nosso ver, esse ajuntamento de idéias, de pensamentos realmente solidifica uma posição. Então, houvemos por bem
solicitar ao Presidente da Assembléia Nacional
Constltuínte uma participação mais efetiva nos
trabalhos constituintes. Entrementes, nossas propostas não foram aceitas, ficando restritas às sugestões a serem encaminhadas às Subcomissões
ou apresentadas por Constituintes no próprio Plenário. Face a isso propusemo-nos a fazer uma
reunião de todos os Presidentes de Assembléia.
Foi um evento bastante feliz. Ali, houve uma converqêncía do pensamento brasileiro: os nossos
pontos de vista estavam todos coincidentes no
sentido da valorização do Poder Legislativo. Este
Poder até hoje tem sido massacrado, atacado de
todas as maneiras. Nós, que participamos desta
luta legislativa, sabemos quanto é produtivo o trabalho do Parlamento. Assim nesse Encontro chegamos a um acordo e elaboramos o "Manifesto
de Ouro Preto", que se deve ao fato de ter sido
realizado na antiga Capital das Minas Gerais, presicamente a 21 de abril, Dia de Tiradentes, contando, inclusive, com a presença do Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte. Lá, então, fízemos a entrega ao Deputado Ulysses Guimarães
do que acabou sendo chamado de "Compromisso de Ouro Preto", que tenho o prazer de trazer
aqui ao conhecimento dos Srs. membros desta
Subcomissão. Não vou lê-lo, porque é um pouco
longo, mas abrangente das nossas reivindicações.
Hoje, deveriam estar aqui também outros Presidentes de Assembléias Legislativas. Infelizmente,

porém, devido aos compromissos que os meus
colegas já tinham assumido, não foi possível a
vinda dos outros. Falo, pois, nesta oportunidade,
em nome de todos. Ano que vem, 1988, assim
que for promulgada a Constituição Federal, as
Assembléias Legislativas não desejam assumir o
papel de simples adaptadores das Cartas Estaduais à Carta Federal. Aquela altura dos acontecimentos, teremos o nosso trabalho restrito e delimitado à própria Constituição que, logicamente,
deveremos seguir e obedecer. Acima de tudo,
Sr. Presidente, desejamos que a futura Constituição seja perene, que tenha realmente uma vida
bastante longa, e não seja tão cedo emendada,
e muito menos rasgada. Este é o nosso pensamento, o do povo do interior, e dos Estados. Queremos ter atribuições e prerrogativas tais que possamos legislar em matérias atinentes a peculiaridades de cada Estado. Por conseguinte, como
disse inicialmente, pela extensão territorial do País,
cada Estado apresenta suas peculiaridades. Há
Estados muito grandes, cuja dimensão territorial
é semelhante a de boa parte dos países da Europa.
Temos também Estados de porte reduzido. A disparidade dos Estados federados não se cinge ao
tamanho de cada um, mas, principalmente, aos
seus modus vivendi, às capacidades tributárias,
à situação física etc.
Desejaríamos, ao passar o "Compromisso de
Ouro Preto" ao Sr. Presidente, que V.Ex's tomem
conhecimento das nosss- pretenções, todas consubstanciadas neste documento, centradas basilarmente no desejo de nos ser outorgada competência para legislar em matérias atinentes às peculiaridades de cada Estado. Outrossim, reivindicamos a valorição do Legislativo Estadual fundada nas prerrogativas de órgão fiscalizador do Governo Estadual, da autonomia orçamentária e financeira, em fins a consagrá-lo como Poder independente, altivo e soberano. Para não me alongar
mais, quero repetir que neste documento estão
configurados os nossos pensamentos.
Venho a esta Casa, com muita honra, para possibilitar o debate, com os Srs. Deputados, sobre
a questão do Poder Legislativo Estadual. Sr. Presidente, com sua permissão, passo a ler o documento que ora entrego à Casa:
"Sr. Presidente, encaminho a V. Ex' e aos
demais ilustres membros da Subcomissão
do Poder Legislativo a exposição de motivos
e o anteprojeto preparado pelo Professor José Tarcísio de Almeida Melo, que está aqui
presente, Procurador-Geral da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, os
quais contêm propostas relativas à organização do Poder Legislativo na futura Constituição, baseada na valorização do Poder e
na implantação do seu controle politico sobre
o Governo. As idéias contidas no trabalho
condensam a tese de doutorado em Direito
Constitucional e contém os pensamentos e
as reivmdicações dos Presidentes das Assembléias Legislativas reunidos em Belo Horizonte e em Ouro Preto, por ocasião do "Dia
do Tiradentes", os quais assumiram o "Compromisso de Ouro Preto", recentemente divulgado à Nação. Na oportunidade, reafirmo
a V.Ex' a manifestação do meu cordial apreço e consideração".
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Solicito que me desculpem a ousadia de trazer
também um anteprojeto sobre a organização do
Poder Legislativo, na Constituição, que passo também às mãos do Sr. Presidente. Você quer fazer
é!lE!:1maJefer~l]Çi~ a re§2~jtC? disto? Deste modo,
agradeço aos Srs, Deputados membros desta Comissão a gentileza de me ouvirem. De todo o
coração, fico-lhes grato por esta oportunidade de
estarmos aqui procurando emprestar, embora
modestamente, a nossa colaboração no sentido
da construção de um texto constitucional que exija um Poder Legislativo forte e atuante, devolvendo-Ihe as prerrogativas que lhe são inerentes.
Nós só teremos um Brasil muito forte e progressista, quando tivermos um Poder Legislativo erecto, ombreando-se aos demais. Muito obrigado.
(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Agradecemos ao eminente Presidente NeifJabur,
coordenador desse magnífico trabalho das Assembléias Legislativas, pela exposição e pelos documentos encaminhados.
L •
Quanto ao trabalho do Professor José Tarcísio
de Almeida Melo,já tivemos o prazer de contactar
com S. S' e de receber sua tese, que foi distribuída
ao Relator. Dessa sua valiosa contribuição, a Secretaria tirará xerox e passará às mãos do Relator
e dos demais membros da Comissão que assim
o desejarem. Gostaria de, inicialmente, dar a palavra ao nosso Relator, Deputado José Jorge, que
iniciará a parte de indagações.
O SR. RELATOR(José Jorge) - Sr. Presidente,
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, Srs.
Constituintes. Na realidade, como Deputados Federais, como Constituintes, temos idéia dos problemas do Poder Legislativo Estadual. Talvez uma
boa parcela dos Deputados Federais, talvez a
maioria, já tenha sido Deputado Estadual. Portanto, todos conhecem bem os problemas relacionados às Assembléias Legislativas e sua pouca
participação na execução dos planos governamentais em cada Estado.
Acreditamos, também, que um Pais grande como o nosso tem peculiaridades que certamente
a Constituição não poderá explicitar. Outrossim,
estamos preocupados em que, devolvendo as
prerrogativas ao Poder Legislativo Federal, no caso, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal,
também possam ser devolvidas prerrogativas às
Câmaras estaduais.
Fique certo, Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, que os Deputados, a
partir da nova Constituição, passarão a elaborar
o Orçamento Federal, bem como os deputados
estaduais o Orçamento estadual. Acredito que esse será um ponto fundamental para que o Poder
Legislativo - Assembléia, Câmara e Senado passo ter uma participação efetiva na vida pública
nacional e, portanto, possa atender aos desejos
dos seus eleitores, como conseqüência direta da
representatividade que seus membros detêm em
relação às suas regiões. etc.
Também concordo em que a .lLomissão,a nível
da Comissão de Sistematização, deverá colocar
nas Disposições Transitórias da Constituição a
possibilidade de as Assembléias estaduais elaborarem as Constituições estaduais no próximo ano.
Acho que este é um desejo que deve encontrar
respaldo em nossa Constituição, não no sentido
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de uma simples adaptação ••Ias para que, na elaboração das Cartas Estaduais, sejam levadas em
conta as peculiaridades regionais.
Então, agradeço a V. Ex" a presteza com que
atendem ao nosso convite. Todos desta Subcomissão estaremos, sem dúvida, à vontade para
examinar os documentos que V. Ex' nos trouxe.
Assim, levaremos em conta, no que for possível,
evidentemente, as sugestões que nos foram trazidas aqui. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Com a palavra o Constituinte Henrique Córdova.
O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Sr. Professor José Tarcísio de Almeida Melo e Srs. Constituintes, há pouco tempo, Sr. Presidente, tive a
oportunidade de ler uma importante obra de Arthur Kessler, que falava sobre as razões da coincidência, obra que concluída por dizer que, na verdade, nenhum fato ocorre na nossa vida por mera
coincidência.
Faço esta referência porque, há poucos dias,
tive a feliz oportunidade de encontrar, num dos
corredores desta ala do Congresso Nacional, o
Professor José Tarcísio de Almeida Melo,que com
muita gentileza e generosidade ofereceu-me dois
volumes que encerravam brilhantes trabalhos
seus. Hoje aqui nos reencontramos. Já tivemos
a oportunidade de trocar algumas idéias a respeito
de como se há de procurar caminhos e meios
para o fortalecimento ou a valorização do Poder
Legislativo.
Neste final de semana tive a ventura de ler e
de estudar os dois trabalhos do Professor Tarcísio.
Num pequeno opúsculo, falava sobre a Federação, à luz inclusiva do Direito comparado, e nos
fornecia valiosos subsídios sobre as formas de
interação entre os Estados-membros e o Poder
Central.
.Q seu segundo mais alentado trabalho, que
trata das Prerrogativas e do controle e do Poder
Legislativo, está informado pelo que há de melhor
na Teoria do DireitoConstitucional. Apresenta em
seu trabalho um número considerável de conclusões, que espero estejam agora articuladas na
sugestão que, por intermédio do ilustre Presidente
da Assembléia Legislativade Minas Gerais, chega
à nossa Subcomissão.
Assim sendo, Sr. Presidente, e não desejando
adiantar-me às conclusões, que certamente deverão estar desdobradas na proposta apresentada.
eu me limitaria a agradecer a contribuição do
Presidente da Assembléia Legislativade MinasGerais e ao mesmo tempo, o trabalho feito pelo
Professor José Tarcício - que nos chega às nossas mãos - de alto valor. Contém ele subsídios
que poderão, perfeitamente, ser utilizadospor nós
no desenvolvimento e na conclusão dos nossos
trabalhos. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -Indago dos Srs. Constituintes se alguém mais quer
se dirigir ao ilustre Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, nosso convidado, que
nos deu subsídios tão valiosos.
Concedo a palavra ao Constituinte Acival Gomes.
O SR. CONSTITUINTE ACNAL GOMES - Sr.
Presidente. Srs. Constituintes, Sr. Relator, entendo

(Suplemento)

como da mais alta importância o encaminhamento dessas propostas, que por certo terão a melhor
acolhida, não só por parte desta Subcomissão,
mas também de todos os Constituintes desta Assembléia Nacional Constituinte.
Devido ao comprormsso de atender aos vereadores e prefeitos que se encontram em Brasília
participando de um encontro, não tive oportunidade de chegar ao início desta explanação feita
pelo Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Mas gostaria de saber, evidentemente,
a opinião dos Presidentes de Assembléias Legislativas acerca do sistema de governo que deveríamos adotar na nova Carta Constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Com a palavra o ilustre Presidente da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, o Sr. NeifJabur.
O SR. NEIFJABUR-Srs. Constituintes, o peniamento dos Presidentes de Assembléias Legislativas sobre o sistema de Govemo...Embora nossa
reunião, realizada em Belo Horizonte, tenha se
prolongado por mais de 6 horas, o nosso debate
foi quase que todo sobre o aspecto da valorização
do Legislativo de forma ampla e geral; federal,
estadual e municipal. Ao final de nossa reunião,
queríamos discutir a situação econôrníco-fínanceira que o País atravessa, mas infelizmente não
havia tempo para tal. Não entramos muito no
assunto por achar que nos deveríamos restringir
ao tema da valorização legislativa.Mas ainda, naquela ocasião o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte estava em dúvida sobre se iria
à Minas receoso de que ocorressem novidades
a respeito de outros assuntos. Discutimos amplamente a questão da valorização do Legislativo.
Logicamente, pelo sentido da conservação, deu
para observar que o ponto de vista dos Senhores
Presidentes em relação ao sistema de governo
foi tendente ao presidencialismo, sobretudo por
depreendermos dos seus pensamentos que os
nossos partidos políticos estão muito frágeis, que
não temos organização partidária bem alicerçada,
para haver mudança no sistema de governo. O
meu ponto de vista pessoal é pelo parlamentarismo, porque acho que o Legislativochegará ao
ápice, à culminância do seu trabalho. É o Poder
Legislativo, realmente, que deve predominar, que
tem condições de dar ao País uma estrutura econômico-financeira pacífica. Refiro-me a essa parte
porque hoje, se verificarmos quem são os ocupantes da Presidência da República e da maioria
dos governos estaduais veremos que são representantes do legislativo, homens que atuaram no
Congresso Nacional ou nas Assembléias. São eles
que estão hoje, no Executivo. Em Minas Gerais,
ocorre um fato interessante: quando é designado
um ministro mineiro para o País, ele deixa de
ser mineiro para ser brasileiro. Passa a olhar as
coisas de modo mais amplo e geral, não com
aquele carinho que nós, de Minas Gerais, gostaríamos, para que atendesse às reivindicações que
fazemos e solicitamos. Queria aproveitar, já que
estou com a palavra, certo de haver respondido
à sua questão, que hoje retomo a Minas Gerais
alegre, satisfeito e otimista porque - antes de
iniciar esta reunião, estava a conversar com o
Deputado Henrique Córdova sobre isto - tinha
notado as tendências da Subcomissão. Para nós,
foi motivo de grande tranqüilidade observarmos
que o nosso ponto de vista coincide; todos quere-
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mos a valorização do Legislativo, na sua essência
e realidade Nosso temor, primeiramente - tanto
que houve reuniões e estamos a fazer apelo é que também os Deputados Federais e os Senadores, agora na plenitude de seus trabalhos, esquecessem um pouco do Legislativo. Não podemos deixar passar esta oportunidade - acho que
nunca mais teremos, no Brasil, outra igual - de
fazermos valer o pensamento e a independência
do legislativo em .seu todo. Conversando com o
Deputado Henrique Córdova, S. Ex-Ievantou uma
questão que acho de grande essência, sobre a
qual ainda não pensara: valorizando o Legislativo
extrapolamos nossos pensamento, mas talveznão
tenhamos condições de prevalecer sobre o Executivo nossas leis, nossas determinações. Geralmente, falta ao Poder Legislativoos meios coercitivos para a execução de determinada lei,de determinada disposição. E isso que me confunde e
que gostaria, nesta oportunidade, de ver esclarecido.
O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) -Muito obrigado, Presidente NeifJabur.
Com a palavra o Constituinte Farabulini Júnior.
O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, nobres Srs. Constituintes, Sr.
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, Deputado Estadual Neif Jabur,
primeiro, peço desculpas a V. Ex", Sr. Presidente,
pelo atraso no comparecimento a esta sessão.
Está aqui a representação nacional dos taxistas,
que acompanhei pela Casa para tratar de interesses da cetegoria. Entretanto, estive sempre na
escuta, através de alguém que me colocou a par
da brilhante exposição do Deputado Neif Jabur.
Foi muito bom, Deputado, que V. Ex' tenha pretendido questionar um assunto da mais alta importância, com base ainda na esteira de se dver
encaminhar a solução: sistema presidencialista
ou parlamentarista.
Tinha preparado duas questões para levar ao
alvedrio de V. Ex', para que dissesse o que pensa
a respeito das polícias militares dos Estados,
quando à sua autonomia, e a destinação das Forças Armadas, com a autoridade de presidente
de uma Assembléia Legislativa. Entretanto, prefíro
o primeiro engate: é que a Assembléia Nacional
Constituinte está questionando o problema do
presidencialismo e do parlamentarismo. As correntes começam a fluir normalmente. A Subcomissão do Poder Legislativo, presidida pelo ilustre
Deputado Bocayuva Cunha, tendo como relator
o devotado Deputado José Jorge, não pára de
trabalhar e pede sugestões. Trabalha-se dia e noite. Esta é uma das subcomissões que mais tem
tralhado. É bom que V. Ex- saiba disto. A imprensa
já divulgou. O campo do debate começa a fluir
e os deputados começam agora, no Poder Executivo e no Poder Judiciário, a tomar posições. A
grande realidade é que se encaminha para o sistema de equipolência dos Poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. Reclama-se até independência
financeira para isso - em primeiro lugar -, para
que o Poder Judiciário, hoje muito afastado, fique
mais perto do povo.
No que tange aos Poderes Executivo e legislativo, estiveram aqui professores de nomeada.
V. Ex' poderá ter, depois, através de nossa assessoria, o trabalho emprestado, àquele dia, pelos
Profs. Miguel Reale, Sérgio Resende de Barros,
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Celso Saldanha e Pinto Ferreira, um trabalho muito grande desses ilustres professores.
O fato é que se disse sempre aqui que não
se deve debitar à conta do atual e vigente sistema
presídencíalísta brasileiro - que entendemos nobre',autêntico e que faz parte das raízes históricas
desta Nação - a ornamentação que agora é,
justamente, o fruto de uma ditadura exacerbada
A expressão parece pleonástica, mas não é: é
uma ditadura daquelas. Todo esse centralismo,
todo esse despotismo e todo esse descaso, no
que tange ao uso das verbas públicas, foi constatado aqui nas comissões parlamentares de inquérito, que, ineficazes,não chegaram a um resultado
- da Capemi, da Coroa-Brastel, da dfvidaexterna.
Todos nós, deputados da Legislatura anterior, fizemos o impossível para poder aferir e avaliar os
fatos e 05 responsáveis. Mas foi impossível, porque não havia na lei e na Constituição mecanismos capazes de permitir aos deputados o poder de fiscalizar. O art. 40, inciso I,da atual Constítuiç ão fala que, por dois terços dos seus mernbros, a Câmara dos Deputados poderá vira formar
a culpa de ministro de Estado, em crimes isolados
e conexos. O art. 82 já fala da responsabilidade
do Presidente da República e dos ministros de
Estado. S6 que a estrutura atual do sistema presidencialista é tão defeituosa que se não lhe pode
atribuir sua função. Por isso mesmo, parece que
estaria começando a engatinhar um movimento
pró-parlamentarismo, Mas é só porque ainda não
se fez uma avaliação completa de qual o sistema
que precisamos ter aqui, o da equipolência, em
que o Poder Legislativo tenha a devolução das
suas prerrogativas. Elas têm que ser autênticas
e sérias. Temos que promover um grande trabalho para que essas prerrogativas sejam devolvidas.
Não vou esmiuçar as prerrogativas, porque essas
já fazem parte da boa doutrina. Quais as prerrogativas do Poder Legislativo? Todos sabemos
quais são e as queremos de volta.
Então, Sr. Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, saiba que a grande
preocupação desta Subcomissão é exatamente
o Poder. Legislativo e a devolução do deputado
daquela soberania. Não há soberania para o deputado, que quer a sua imunidade, processual e
material, que deverá ser estendida também aos
deputados estaduais e Vereadores, para poderem
falar livremente. Esta foi uma das questões sérias
aqui discutidas: comissões de inquérito e requerimentos de informações eficazes, isto é, com a
observação do prazo para mandar o requerimento
ao Poder Executivo, seja no âmbito federal, estadual ou municipal e prazo também de resposta,
que hoje não se contém em documento algum
- só no Regimento Interno desta Casa, mas é
ineficaz.
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, encerro as minhas considerações: V.
Ex", na conclusão do seu pronunciamento, pretendia mesmo que se falasse alguma coisa a respeito da matéria. Não sei se o que eu disse correspendeu àquilo que V. Ex' esperava ouvir, mas
está dfto.
AlJora quero ouvir V. Ex" porque, no que tange
às polícias militares estaduais, há um movimento,
que julgo absurdo, de extingui-las. Isto preocupa
demais, a mim, que venho de São Paulo, porque
lá temos uma polícia militar centenária, com tradi-

ções imorredouras. A Polícia Militar do meu Estado faz parte da Hist6riados paulistas. Quero saber
sobre a de Minas Gerais. Quero saber como ficaria
o problema das polícias militares, que não diz
respeito à nossa Subcomissão. Gostaria de ouvir
V. Ex' sobre o assunto, inclusive na parte que
diz respeito à independência e autonomia dos
PM,não as considerando mais paramilitares, jungidas ao Exército, como quero vê-Ias, tal é o respeito que o paulista tem pelas polícias militares.
Com relação à destinação das Forças Armadas,
que também nada tem a ver com o Poder Legislativo, mas com o Poder Executivo, talvez V. Ex"
possa dar a sua opinião. Deve se manter a norma
constitucional vigente ou, na opinião de V. Ex',
seria melhor reformulá-Ia? De antemão, agradeço
pelas ponderações que venha a fazer.

o

SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Com a palavra o ilustre Presidente da Assembléia
Legislativade Minas Gerais, Deputado NeifJabur.
O SR. NEIF JABUR - Em Minas Gerais, também o povo se orgulha muito da sua PolíciaMilitar,
que é uma das mais bem organizadas do País.
O pensamento lá é totalmente contrário à extinção
da Polícia Militar. Realmente, sentimos necessidade de sua continuação, porque ela tem condições de fazer prevalecer a ordem. Para alcançar
os objetivos dos nossos debates, temos que ser
francos e claros, como devem ser as conversas
entre os legisladores e como foi o Sr. Deputado
Farabulini Júnior.
O problema que temos, em Minas Gerais, é
com a nossa Polícia Civil. Acho que no Estado
de São Paulo o problema é mais ou menos o
mesmo. Quanto à Polícia Militar, não há problemas: acatamos muito a nossa P.M. Ela tem hoje
uma modernização muito grande, uma aparelhagem fantástica e está à altura de coibir qualquer
acinte à ordem pública. Essa Polícia Militar, organizada como se encontra, não podemos de maneira alguma deixar ser extinta. Mas gostaríamos
que ela fosse autônoma e independente do centro
do País. Seria ela uma polícia estadual. Digo sempre que devemos ter condições para legislarmos
sobre matérias pertinentes às peculiaridades de
cada Estado. E Polícia Militar acho que é uma
matéria específica de cada Estado. Aí, teriamos
condições de fazer prevalecer realmente a ordem.
Este é o meu pensamento.
Quanto ao Exécercito, acho que deve ficar situado onde está, hoje nas normas constitucionais,
ou seja, para fazer prevalecer a defesa do nosso
País.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Indago se algum dos Constituintes aqui presentes
tem ainda algum questionamento a fazer ao ilustre
convidado.
A sessão foi enriquecida com a presença de
S. Ex" o Sr. Presidente da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, Deputado NeifJabur, que trouxe
aqui, não só a experiência, mas a tradição do
Estado de Minas Gerais, na sua representação,
das mais legítimas. As suas sugestões ficarão registradas aqui como documentos oficializados,
que passarei às mãos do Relator tão logo sejam
devidademente copiados. Muito obrigado, mais
uma vez, em nome da Subcomissão.
Está encerrada a sessão.
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ATADA 7' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às dezessete horas e quinze minutos do dia
seis de maio de mil novecentos e oitenta e sete,
na Sala A-} do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, realizou-se a sétima reunião extraordinária
da Subcomissão do Poder Legislativo,sob a presidência do Senhor Constituinte Bocayuva Cunha.
Compareceram 05 Senhores Constituintes: José
Jorge, Jesualdo Cavalcanti, Rubem Branquinho,
Henrique Córdova, Jorge Hage, MiroTeixeira, Hélio Manhães, Farabulini Júnior, Nelson Wedekin,
LUIZ Viana e Victor Faccioni, da Subcomissão do
Poder Legislativo, e Edésio Frias e Nilso Sguarezi
que não são membros desta Subcomissão. Havendo número regimental, o Senhor Presidente
abriu 05 trabalhos, com a dispensa da leitura da
ata da reunião anterior, por ter sido a mesma
previamente distribuída e, a seguir, aprovada. Como convidados, estiveram presentes 05 seguintes
jornalistas, que prestaram depoimento em audiência pública subordinada ao tema "Poder Legislativo e Opinião Pública": João Emílio Falcão,
Presidente do Comitê de Imprensa, Rádio e Televisão do Senado Federal e analista político do Correio Braziliense; F1amarion Mossri, articulista e
analista político de O Estado de S. Paulo e
Jornal da Tarde; Ary Ribeiro, Presidente do Comitê de Imprensa da Câmara dos Deputados e
redator de O Estado de S. Paulo, Jornal da
Tarde e Rádio Eldorado; Tarcísio Holanda, repórter especial do Correio Braziliense e editor do
programa Telemanhã; e Evandro Paranaguá, repórter especialista em assuntos políticos de O
Estado de 5, Paulo e Jornal da Tarde. Antes
nte fez breves colocações sobre 05 objetivos do
convite a esses jornalistas, observando que a imprensa pode colaborar com 05 trabalhos da Constituinte, oferecendo-lhe criticas e sugestões a respeito do Legislativo. Em seguida, passou-se aos
depoimentos dos convidados e, depois, o Relator,
Senhor Constituinte José Jorge, teceu considerações sobre 05 depoimentos e as sugestões para
o aprimoramento e a restauração das prerrogativas do Poder Legislativo. Após, estabeleceu-se
o debate sobre o assunto, período em que intervieram os Senhores Constituintes Nelson Wedekin,
Jorge Hage, Rubem Branquinho, Victor Faccioni
e Nilso Sguarezi. Retomando a palavra, o Senhor
Presidente agradeceu a colaboração dos jornalistas e justificou a ausência do Senhor Constituinte Itamar Franco às últimas reuniões da Subcomissão, em virtude de o mesmo encontrar-se
sob cuidados médicos. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, 05 trabalhos foram encerrados
às vinte horas e quinze mmutos, com a convocação da pr6xima reunião ordinária para o dia
doze do corrente, às dez horas, destinada a entrega à Subcomissão de relat6rio com Anteprojeto
do Senhor Relator. As notas gravadas, depois de
transcritas, farão parte destes registros, publicando-se a sua íntegra no Diário da Assembléia Nacional Constituinte. E, para constar, eu, Maria Línda Morais de Magalhães, Secretária, lavrei a presente ata que, após a sua leitura e aprovação,
será assinada pelo Senhor Presidente Constituinte
Bocayuva Cunha.
O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Está
aberta a sessão da Subcomissão do Poder legislativo.
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o Sr. Secretário procederá a leitura da ata da
nossa última reunião extraordínána. (Pausa.)
Dispensada a leitura da ata.
Temos hoje uma reunião de audiência pública,
que surqiu de um consenso da Comissão, extremamente Importante para nós. É sabido que a
imprensa dos países democratizados desenvolve
um papel fundamental, inclusive na consolidação
do processo democrático em si. É um poder,
que, por essência, tem que ser extremamente crítico. Só a crítica é que faz com que realmente
desperte o interesse público do leitor, nas sociedades capitalistas, onde há competição intensa
entre os veículos de comunicação. Nós, do Poder
Legislativo,somos muito criticados pela imprensa
e muitas vezes justamente. Portanto, no momento
em que temos a incumbência de preparar as nossas sugestões para o capítulo do Poder Legislativo, achamos que a imprensa, por seus representantes mais expressivos dentro do Congresso
brasileiro, devia vir aqui prestar seu depoimento,
sua colaboração sobre tudo aquilo que tem ouvido e assistido durante tantos anos; falar sobre
o que está certo, o que está errado; o que deve
ser feito para se corrigir os erros e o que pode
ser feito para melhotarmos.
Evidentemente, todos sabemos que a natureza
humana é cheia de falhas. Tive a oportumdade
de contar um episódio, que me marcou muito.
Foi no início do ano de 1958, quando tinha acabado de me eleger pela primeira vez Deputado Federal, numa visita que fiz, em companhia do então
Governador Roberto Silveira, à Europa. Tínhamos
uma audiência marcada com o Presidente da Assembléia Nacional francesa, Guy Maullet, Presidente do Partido Socialista, naquela ocasião. E
a Assembléia Nacional francesa, o Parlamento
francês, tinha acabado de se auto dissolver, por
força de pressão da opimão pública, que se havia
manifestado durante vários dias; os automóveis
em Paris buzinavam, repetidamente, como sinal
de um pedido de dissolução do Congresso francês. Era uma exigência do Gen. De Gaulle. Lembro-me que uma das primeiras perguntas' que
fiz ao Presidente da Assembléia Nacional Francesa Guy Maullet, foi esta: "Como é possível, num
país, como a França, quer dizer, numa democracia como a França, o Congresso ser dissolvido
a golpes de buzina"? E ele me respondeu: "Ora,
Sr. Deputado, o Senhor é muito jovem, os Parlamentos só são amados quando não existem. A
única forma do Parlamento ser amado é não existir". Isso provocou um aparte do então Deputado
Luiz Viana, que disse: "Bom, prefiro continuar a
ser detestado, porque quero que o Parlamento
exista".
Vou convidar o Deputado José Jorge para assumir a mesa, ao nosso lado. Vamos chamar, como
primeiro depoente, o Presidente do Comitê de
Imprensa, Rádio e Televisão do Senado e analista
político do Correio Braziliense João Emílio Falcão, a quem tenho o prazer de convidar para
tomar assento à mesa.
Com a palavra o jornalista João Emílio Falcão.
O SR.JOÃO EMÍuo FALCÃO-Sr. Presidente,
Sr. Relator, Srs. Constituintes, petrnitam-me que
expresse, antes de tudo, meu agradecimento por
esta convocação, sumamente honrosa. O que
posso fazer para demonstrar minha satisfação e
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falar-lhes sem nenhuma restrição. Claro que o
faço em caráter pessoal, não como Presidente
do Comitê de Imprensa do Senado. Para isso teria
de consultar meus companheiros
O Legislativo é, sabemos todos, o mais exposto
dos poderes. Ele não tem a capacidade de retaliação de que dispõe o Judiciário e o Executivo
Esse defeito é, no entanato, paradoxalmente, sua
maior virtude. O Legislativo é o povo representado, a consciência do povo em ação. Cada um
dos senhores é parte do povo e, por extensão,
todo o povo.
O que justifica, pois, que se procure denegrir
a imagem do Legislativo? O raciocínio de Carlile
extrapolado? A inveja? Não sei. Em 85 e 86, quando o Congresso estava sendo muito criticado, escrevi dois artigos que me valeram a Medalha do
Congresso Nacional por indicação do então Deputado, hoje Governador Epitácio Cafeteira, a
quem conhecia supercialmente. Sou-lhe grato.
É Incrível, a meu ver, que se avalie o desempenho de um parlamentar por sua presença no
plenário. Nenhum dos senhores, é aluno de escola
primária que precise correr quando ouve a sineta
ou mostrar as unhas antes de entrar na sala de
aula. O parlamentar exerce seu mandato quando
está recebendo os eleitores, percorrendo o Estado, tratando de um assunto em repartições, estudando um parecer em meu Gabinete, por exemplo.

Fui credenciado para fazer a cobertura do Congresso em 76, quando o Poder Legislativopassava
uma fase difícil. Não posso, em conseqüência,
testemunhar o passado. Contudo, sei o que foram
algumas CPI, em cuja cobertura destacaram-se
os meus amigos e mestres Flamarion Mossri e
Rubem de Azevedo Lima. É preciso ressuscitar
as CPl como o Senado está fazendo agora com
a CPI da Dívida Extema. É preciso dar conseqüência às CPI,através da ação sumária do Ministério Público, de fortalecimento de suas resoluções. Não tenho a fórmula, mas sei que é preciso
valorizar as CPI.Como jomalista, observo que elas
não devem ser arrastadas, com um depoimento
hoje e outro daqui a 15 dias. Deve funcionar de
maneira continua, quase diariamente.
Cometemos todos nós, políticos e jornalistas
erros prejudiciais ao LegislatIvo.Não há nada que
justifique não ter o Congresso até hoje apreciado
o decreto-lei sobre o empréstimo compulsório,
por ser uma extorsão contra o povo. Não é possível admitir-se que os requerimentos de informação sejam desprezados pelos Ministros, quando
são poderosos instrumentos deação parlamentar.
É evidente que temos de conter os abusos, como
o do deputado que uma vez solicitou ao Ministério
da Previdência o nome de todos os funcionários
do corpo médico, horários de trabalho, salários
etc. Para respondê-lo seria preciso quase parar
o Ministério.

Essa a minha concepção. Claro que eu não
sou a imprensa e compreendo, também, as reclamações. Estas se devem ao pagamento de jetons,
estipulado para o efetivo comparecimento ao plenário, o que tem de ser revisto. É uma distorção
a questão do programa dos parlamentares. O que
os senhores recebem é irrisório, Cz$ 5 mil a mais
do que o despachador de OfíCIOS da Câmara Municipal de Suzana, São Paulo, sem contar com o
aumento concedido ontem.
A Câmara e o Senado fariam bem se fixassem
um subsídio justo e o divulgassem abertamente,
sem receios. Claro que o povo entenderá que
um parlamentar ganhe bem. O que não entendo
é a concessão de percentagens para transporte,
passagens de graça, verbas para isto ou aquilo.
O subsídio do parlamentar deveria ser fixado
. globalmente, e de maneira clara, em níveis idênticos aos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Um subsídio justo estaria hoje,
a meu ver, em torno de cz$ 150 mil, mas era
importante acabar com todos os penduricalhos
e vantagens. Como nos Estados Unidos, deveria
haver uma verba fixa para custeio do gabinete
e cada um que a gastasse como quisesse.
O que desgasta o parlamentar não é o salário
correto, justo, mas, repito, a concessão de vantagens, como, por exemplo, a de não pagar o Imposto de Renda, o que é inaceitável pelo povo.
A questão do plenário é, a meu ver, outro problema delicado. Creio que mais importante do
que a cobertura de plenário seria a de Comissões,
onde problemas fundamentais são discutidos
com profundidade. Não entendo por que as Comissões não merecem a devida cobertura Em
relação à Constituinte, felizmente, essa distorção
foi corrigida e as Comissões estão sem noticiário
bem mais amplo. Houvesse uma melhor divulgação desse trabalho constante e sério e a imagem
do Legislativo seria outra

Deposito grande esperança na Comissão de
Fiscalização e Controle que está sendo instalada
na Câmara dos Deputados por determinação do
Presidente Ulysses Guimarães, decorrente da Lei
Mauro Benevides, que é justamente o art. 45, da
Constituição. Não entendo como essa Comissão
não funcionou no Senado, apesar de presidida
por um parlamentar do nível do Senador Roberto
Campos. Sem dúvida, essa Comissão, exercida
com independência, sem preocupações partidárias, terá a maior influência para a imagem do
Legislativo.
Os erros dos jornalistas, esclareço são inúmeros. Somos naturalmente influenciados por ldíossincracias e amizades. Preferimos tratar do resfriado do monstro sagrado ou do "alô, mamãe", do
que ler com cuidado, para poder noticiar um parecer sobre reforma educacional ou analisar um
relatório sobre epidemias. Somos nós, pelo menos nos orgulhamos disso que formamos a opinião da sociedade. Contudo, eu me pergunto com
alguma freqüência até que ponto estamos condiconados? Até que ponto somos nós representantes também do povo? Até que ponto contribuímos para desenvolver o País com nosso trabalho? Não sei, não sei. É, porém, um tema que
me preocupa.
Permita-me que, ao encerrar, conte uma pequena história. Fui assessor do Presidente Marchezan, que fez uma notável administração nesta
Casa Na época havia uma grande preocupação
com a queda da imagem do Legislativo. O jurista
Walter Costa Ferro, que muitos aqui conhecem,
e eu, propusemos a criação de uma universidade
aberta do Legislativo, destinada a atingir a todos
os graus de ensino. Esperávamos conseguir que
todos os alunos, em proporcionalidade com seu
grau, tivessem de estudar o Legislativo, a fim de
que compreendessem o que é um representante
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do povo, o que faz, seus deveres e responsabilidades, mostrando enfim, que, sem os senhores
mio pode haver democracia.
O Presidente Marchezan aceitou a Idéia, que,
inclusive, seria auto-rentável. Por que ela não foi
executada? Porque a Fundação Milton Campos,
da poderosa Arena de então, achou que deveria
ser uma mícíatíva sua. Nunca a executou
Encerro minhas observações frisando que somos tripulantes do mesmo barco, o Legislativo.
Somos companheiros do mesmo sonho, a luta
pela democracra, (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Aflradeço ao jornalista João Emílio Falcão a sua
contribuição. A nossa sistemática tem sido de ouvir todos os depoimentos e depois facultar a palavra ao Relator e aos demais membros da Comissão. De modo que agradeço, mais uma vez ao
Jornalista João Emílio Falcão, e vou convidar,
para assumir a Mesa, ao nosso lado, o Jornalista
Flamarion Mossri, que será o segundo depoente
Com a palavra o JomalIsta Flamarion Mossri.
() SR. FLAMARION MOSSRI- Srs. Deputados,
não farei um depoimento, mesmo porque encaminharei à Subcomissão, com sugestão que
subscrevo integralmente, proposta de Emenda à
Constituição, da Comissão Mista de 1985. O Relater-Geral é Cássio Gonçalves. E apóio integralmente as palavras de meu colega Emílio Falcão.
Apenas isso.
() SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
Sr. Flamarion Mossri resolveu subscrever a emenda feita por uma Comissão da qual participamos,
eu, Flávio Marcílio e muitos outros. Muito obrigado.
Vamos, agora, continuar os depoimentos, chamando o Presidente do Comitê de Imprensa da
Câmara dos Deputados, redator de O Estado
de S. Paulo, Jornal da Tarde e "Rádio Eldorado", Ary Ribeiro.
Com a palavra o jornalista Ary Ribeiro.
() SR. ARYRIBEIRO- Sr. Presidente, Sr. Relator, prezados colegas, em primeiro lugar quero
registrar o agradecimento por essa distinção de
poder vir prestar um depoimento a esta Subcomíssão. Fui convidado a trazer os pontos de vista
do Comitê de Imprensa.
Infelizmente, os jornalistas estão todos muito
atarefados e é impossível reuni-los para colher
opiniões e discutir o assunto.
De forma que trago um depoimento pessoal,
de menor valor. Mas é um depoimento de quem
vive nesta Casa desde a mudança da Capital, assistindo o que aqui se passa. Creio que posso
dar alguma contribuição.
É: inegável que o Poder Legislativo brasileiro
está' hoje com seu prestigio muito abalado. Quais
as causas? São várias. Vão desde causas históricas e culturais até o abuso de mordomias, passando, é claro, pelo eclipse imposto à instituição
pelos 20 anos de autoritarismo.
Histórica e culturalmente, graças à herança íberica, o pov~ brasileiro tende a ver o Estado por
um ângulo paternalista. E o que é o Estado para
o povo, de modo geral? É o Poder Executivo.
É dele que partem os favores, é dele que partem
as restrições e Imposições.

Não é fácil para um povo, com essa formação
histórica e cultural, e em sua imensa maioria com
grau muito baixo de escolaridade, compreender
o papel do Poder Legislativo dentro do Estado,
saber que ele é parte essencial dentro de um
sistema de pesos e contrapesos, para permitir
o controle recíproco entre os Poderes.
O povo, de modo geral, não vê o Legislativo
como um Poder. Tem uma noção, mais ou menos
vaga, até pela denominação, que lhe cabe fazer
as leis Mas creio que mais adequadamente se
poderia dizer que o povo vê o Legislativo apenas
como um conjunto de Deputados e Senadores.
E o que são os Deputados e Senadores para
a grande maioria da população? São os políticos,
num sentido menor, quase pejorativo, pessoas
que imaginam que pouco fazem e desfrutam de
privilégios e mordomias. E que desfrutam de certo
acesso ao Poder real, o Executivo. Podem conseguir algum benefício, uma nomeaçãozinha aqui,
outra ali, uma pequena estrada, uma ponte, uma
escola, uma verba para uma Santa Casa, uma
bolsa de estudos, e assim por diante.
Essas são as razões históricas e culturais, a
meu ver, pelas quais a grande maioria da população não tende a valorizar mais o Poder Legislativo.
A elas veio Juntar-se o período de autoritarismo
vivido pelo País a partir de 1964. Até então, o
Congresso Nacional, apesar de tudo, gozava de
melhor conceito junto à opinião pública. Tmha
certa força, e a exercia. Tinha algumas grandes
figuras, tanto sob o ponto de vista moral quanto
intelectual, as quais tornavam a instituição ainda
mais respeitável.
Mas os 20 anos de autoritarismo foram um
desastre para o Poder Legislativo. Os partidos políticos, que já estavam consolidados, foram extintos. O Congresso Nacional perdeu suas principais
atribuições, as lideranças mais antigas se aposentaram ou simplesmente se desencantaram com
a vida pública e deixaram o cenário político, jovens
e promissoras lideranças foram cassadas. Outras
pessoas talentosas, com vocação para a vida pública, e que poderiam ser atraídas para a política,
desviaram-se para a iniciativa privada ou foram
engrossar as fileiras da tecnocracia.
Nesses 20 anos, o Congresso esvaziou-se de
poder. Tornou-se um subpoder, uma instituição
quando muito referendadora de atos do Presidente da República. Nem pôde fazer leis, nem
pôde fiscalizar o Poder Executivo. Foi mais uma
figura decorativa, para que o regime militar pudesse apresentar-se, externamente, com uma fachada democrática. Talvez isso até tenha sido bom,
na medida em que permitiu, depois, uma transição pacífica Mas essa já é outra hist6ria. Vamos
ficar no nosso tema.
Os Governos militares esvaziaram o Congresso
Nacional de suas atribuições, mas em troca foram
generosos em matéria de dinheiro. Abriram a
mão. Materialmente, o Congresso Nacional se expandiu Como ocorreu também de ponta a ponta
no País, o Congresso Nacional abarrotou-se de
funcionários. E ampliou as mordomias dos Parlamentares
Esta é a imagem que o País tem hoje do Congresso: um local de mordomias. É claro que a
imprensa contribuiu, em parte, para isso. Mas não
inventou nada. Pode, sim, ter exagerado um pau-
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co, se comparados, por exemplo, os escândalos,
muito menores, do Congresso Nacional com os
grandes escândalos que se registraram em passado até muito recente, como os da Coroa-Brastel,
da financeira Delfin, da Central-Sul, da Capemi,
para citar apenas alguns.
Na verdade, o Congresso Nacional é um bom
saco-de-pancadas. Não tem como reagir. Nem
tem verbas de publicidade para cortar, nem cofres
de bancos para abrir, nem concessões para dar,
nem meios de coação, como fiscais de Renda,
de Previdência Social ou de Trabalho, nem julga
ou condena alguém. Há órgãos de comunicação
social que são condescendentes com os desmandos do Poder Executivo, mas que caem em cima
do Poder Legislativo como uma forma de aparentar à opinião pública o exercício de sua função
fiscalizadora e moralizadora dos costumes na administração pública.
Que medidas poderiam ser tomadas para melhorar a imagem do Poder Legislativo perante a
opinião pública?
Em primeiro lugar, o Poder Legislativo precisa
retomar as suas prorrogativas e passar a atuar,
de fato, seriamente, como um dos Poderes da
República.
Depois, precisa pôr fim às irregularidades e
mordomias, passando a só admitir servidores por
meio de concurso público e não além do necessário, e acabando com esses artifícios hoje utilizados para elevar a remuneração dos parlamentares.
Essa é uma questão que precisa ser enfrentada
com coragem! Acho que a Nação tem consciência de que é justo que os parlamentares tenham
remuneração condigna. O que repercute mal é
terem uma remuneração básica pequena o recorrerem a expedientes para aumentá-Ia com jetons
por sessões a que não comparecem, com aUXI1io
para transporte, para gabinete, etc. No meu entender, a remuneração deveria ser fixa, sujeita à incidência do Imposto de Renda, e além dela só seriam razoáveis as quotas de passagens e as franquias postal, telegráfica a telefônica por serem
indispensáveis ao exercício do mandato.
Outras medidas deveriam ser tomadas também, de caráter educativo, para fazer com que
a população ainda que a médio ou longo prazo,
venha a compreender a importância do Poder
Legislativo.
Que medidas seriam essas? Uma delas, no âmbito escolar. Os programas escolares deveriam
conter matéria obrigatória sobre o funcionamento
dos Poderes da República.
Outra, no âmbito da divulgação..Não se compreende que, hoje, na era da comunicação eletrônica, o Congresso Nacional pouca utilização faça
do rádio e da televisão. Talvez fosse o caso de
ter uma estação própria de rádio, para transmitir
as suas sessões, além de um estúdio de televisão
para fornecer imagens às emisso~s nacionais e
regionais que por elas se interessassem. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Em
nome da Subcomissão agradecemos a presença
e o importante depoimento do jornalista Ary Ribeiro.
Convidamos o repórter e analista político da
Folha de S. Paulo, Rubem de Azevedo Lima.
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o SR. RUBEM DE AZEVEDO LIMA - Sr. Presidente, Srs. Relator, Srs. Constituintes, minhas Senhoras e meus Senhores trouxe também o meu
dever de casa, por escrito, para não esquecê-lo.
E evidentemente, como nenhum dos colegas
combinou com o outro o que haveria de falar
aqui, neste meu depoimento deverão constar repetições do que já foi dito anteriormente.
As sugestões que apresento à Subcomissão
do Poder Legislativodevem ser vistas apenas como tentativa despretensiosa de participar do debate sobre o redimensionamento desse poder,
perante a opinião pública. Trata-se de medidas
que procuram atender a certas aspirações da sociedade brasileira, de modo prático. Muitas, demandam inovações na ordem constitucional. Outras, implicam mudanças no regimento do Congresso Nacional, do Senado Federal e da Câmara
dos Deputados ou requerem novas práticas administrativas, quando não dependem tão-somente
da definição política do próprio Poder Legislativo.

Do ponto de vista costitucional, proponho que
se estude a possibilidade de criação de um Conselho do Congresso, integrado pelo presidente da
Câmara e do Senado, pelos lidres de todos os
partidos e por delegados que representem diversos setores da sociedade - os trabalhadores, os
empresárfos, profissionais liberais, Igreja e outros
com a incumbência de apreciar eventuais desvios
de comportamento congressual e recomendar às
mesas diretoras do Senado e da Câmara as providências corretivas cabíveis, sobretudo no tocante
à eliminação de privilégios dos congressistas. Esse Conselho zelaria pela observância do princípio
do mérito, na admissão de servidores do Legislativo, mediante concurso público, e pela aplicação de um Código de Ética em relação aos abusos
praticados pelos congressistas no exercício do
mandato.
Congresso e sociedade juntos, portanto, procurariam atalhar um dos fatores mais frequentes
na perda de prestigio do Legislativo, perante a
opinião pública: a prática dos trens de alegria,
com a contratação de servidores sem concurso,
por favorecimento político.
Em relação a esse problema, especificamente,
seria aconselhável promover-se, por via administrativa, a extinção dos quadros de servidores celetistas no Senado e na Câmara. A contratação de
celetistas tomou-se comum a partir do movimento de 1964 e propiciou a admissão de milhares
de servidores não concursados. Posteriormente,
por passes de mágica que afetaram ao Legislativo
e comprometeram sua eficiência, os celetistas foram quase todos efetivados, por atos intemos das
Mesas do Senado e da Câmara. Propõe-se, portanto, que se regularize a atual situação, com a
realização de concurso público para os casos pendentes.
Outra sugestão realizável mediante mudanças
na Constituição é a instituição de sanções contra
os congressistas que, em matéria programáticas
relevantes, não cumprirem as diretrizes estabelecidas nas respectivas convenções partidárias. O
faltoso, no caso, não perderia o mandato - como
admite a Carta Constitucional em vigor - nem
teria seu voto anulado nas votações, mas poderia
ficar impedido de candidatar-se à reeleição sob

a legenda .erante a qual teve comportamento
julgado inf I.
Pesquise . feitas pelo Congresso Brasileiro para
a Deflniçê: das Reformas de Base, recomendavam, em jé ieíro de 1963 - o que pai ece válido,
ainda hoje - a adoção constitucional ou regimental de r-iultas aos Deputados e Senadores
faltosos às sessões nlenárias ou às reuniões das
comissões técnicas,'sem motivo justificado, bem
como aos que não permanecessem em Brasília
por um mínimo de tempo, anualmente.
A Constituição seria ainda alterada para admitir
exceções claramente definidas nos regimentos
comuns do Congresso, do Senado e da Câmara,
à regra das votações por maioria absoluta de votos
em plenário.
Para assegurar, de um lado, o efetivo respeito
aos direitos das minorias e, de outro, aos das
maiorias, proponho que os regimentos acima citados estabeleçam o rito da votação diferenciada
em três etapas, nas matérias de legislação ordinária.
Na primeira etapa, de cinco sessões diárias em
dias sucessivos, bastaria que sete ou mesmo dez
por cento da representação de cada Casa legislativa, compostos por um só partido ou por uma
coligação partidária, se declarassem formalmente
em obstrução, para impedir, naquele período,
sem ônus sobre seus subsídios, a votação da matéria obstruída, constante da Ordem do Dia.
Esse período de dissenso se destinaria, em tese;
à busca do consenso em tomo da matéria obstruída. Não se chegando, porém, a acordo, iniciarse-ia a segunda etapa de votação, de três sessões
sucessivas, digamos, em dias diferentes, durante
as quais se poderia prosseguir a obstrução em
termos regimentais regulares. Não se verificando
a votação, nessa etapa, uma nova sessão seria
convocada, para a votação nominal da matéria
sob obstrução, com qualquer número, em plenário. Ao contrário do que pode parecer, esse processo exigiriaa mobilização permanente dos congressistas em plenário. De resto, em última análise, na hipótese de falta de acordo, a maioria vitoriosa assumiria os riscos políticos e eleitorais decorrentes de seu comportamento.
A Constituição deveria, também, estabelecer
prazos para a tramitação dos projetos de autoria
dos Congressistas, a fim de evitarque os mesmos
sejam sistematicamente engavetados.
Conviria,no entanto, criar-se, pela via regimental, uma comissão de triagem dos projetos, no
Senado e na Câmara, com o objetivo de permitir
a juntada de iniciativas idênticas ou de impedir
a apresentação de propostas que contribuam para
aumentar o descrédito do Legislativo, perante a
opinião pública. Das decisões de triagem caberia
recursos à Comissão de Justiça do Senado ou
da Câmara, conforme o caso.
Também no plano constitucional, dever-se-ia
conceder ao Legislativoo direito de participar com representantes da Maioria e da Minoria de organizações como o Conselho Monetário Nacional, o Congresso Nacional de Desenvolvimento e outras, do gênero. Mesmo na hipótese de
se preservar o sistema presidencialista de governo, os Ministrosde estado também deveriam ficar
responsáveis perante o Congresso. Para ampliar
a identificação entre o Legislativo e a sociedade,
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a nova Constituição deveria estabelecer o direito
de representação da comunidade, ao Senado e
à Câmara, para que o Congresso promovesse
a apuração de responsabilidade nos casos de abusos do Poder Executivo.
No plano administrativo, o Senado e a Câmara
teriam de dinamizar, imediatamente, as respectivas comissões de controle financeiro, para
acompanhar a execução do Orçamento e verificar
eventuais malversações de recursos públicos,
bem como coibir a prática de corrupção na administração pública.
Outras medidas para ampliar o entrosamento
do Legislativocom a comunidade seriam a abertura do Senado e da Câmara à visitação pública,
nos feriados, sábados e domingos. Em princípio,
também não se justifica a divisão do acervo das
bibliotecas das duas Casas tanto quanto a separação de alguns serviços (assistência médica, segurança e outros). Mas,justifica-se menos ainda que
as duas bibliotecas fiquem desativadas logo após
o término das sessões do Senado e da Câmara,
quando poderiam ser acessíveis ao público, diariamente, até as 22 horas, bem como aos sábados, domingos e feriados. É recomendável, ainda,
que os serviços de referência legislativa e de consultoria do Congresso sejam fortalecidos, para
que o Legislativo cumpra, eficientemente, sua
missão fiscalizadora e de elaboração de leis.
Em conclusão: o pluralismo democrático criou
dificuldades para o funcionamento do Congresso,
pois o tornou compreensível e necessariamente
mais moroso e, com isso, talvez menos admirado
pela opinião pública, porque exposto a críticas
severas, em razão de sua aparente ou real falta
de objetividade.
Muitas dessas críticas são improcedentes, mas
as que procedem têm efeito corrosivo. Não é o
caso de não se reconhecer essa verdade ou de
ocultá-Ia, pois tal atitude seria desonesta, como
a própria crítica improcedente, com a qual, de
resto, o Congresso terá sempre de conviver,queira ou não.
Procedente ou improcedente, o certo é que a
crítica implacável e constante contra o Legislativo
mina o escudo de fé que subsiste no âmbito de
muita gente, em relação ao valor das instituições
democráticas. Foi o que aconteceu, aliás, com
as críticas simplistas e simplificadoras feitas na
Alemanha, após a IGrande Guerra, e que destruiu
a República de Weimar em poucos anos. A instituição legislativa, tanto quanto a própria democracia direta - que é questionável, por exemplo,
sob o aspecto da competência dos que a exercem
- terá, pois, de conviver com a critica, de boa
ou má fé, mostrando-se por inteiro à opinião pública, a fim de impor-se sobre seus detratores.
As medidas que propomos têm por objetivo
tornar o Poder Legislativo mais aberto, mais moderno e mais presente no centro das aflições da
sociedade, para que possa entendê-Ia melhor e
defender adequadamente o interesse coletivo, do
qual é legítimo representante.
A Constituição que a Assembléia Nacional
Constituinte está elaborando talvez não venha a
ser inscrita no mármore ou no bronze, mas no
coração do povo, como Rousseau achava que
devia ser e que, a meu ver, é o abrigo com o
qual também deve sonhar o Legislativo.
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Se não puder conseguir esse objetivo retórico,
pelos benefícios que procura fazer, quando trabalha, o Congresso com certeza não deixa de atingi-lo, pelos malefícios que impede, só por existir,
com todos os vícios e defeitos que lhe apontam.
O Legislativo brasileiro, tão severamente criticado,
tem a seu crédito, entre tantas decisões valiosas"
em 160 anos de existência, o fato de haver impedido que o Brasil desse, de mão beijada, a outros
países, o território das Missões. Por decisões desse
tipo e outras - como a criação da PETROBRÁS
e da reserva de espaços para a informática nacional - termino julgando indispensável, também,
a devolução das prerrogativas do Congresso, a
começar por sua autogestão administrativa e orçam~ntária.
Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) A!;lradecemos a presença e a valiosa contribuição
de: Rubem de Azevedo Lima.
Convido o jornalista, repórter especial do Correio Brazüiense, Tarcísio Holanda, editor do progr,ama "Telemanhã", para fazer sua explanação.
O SR. TARCíSIO HOlANDA - Sr. Presidente,
da Subcomissão do Poder Legislativo Sr. Relator,
Srs. Constituintes, minhas Senhoras e meus Senhores, antes de mais nada, quero assinalar aqui
a honra com que recebi o convite, o que me
distingue muito, sabendo que V.Ex"s estão fazendo um trabalho para o futuro.
Infelizmente, não elaborei nenhum texto. Meu
depoimento será oral a respeito do que observei
como repórter nestes 25 anos, de 1962 a 1975,
no Rio de Janeiro, e de 1975 a 1987, aqui em
Brasília. Antes de mais nada, a preocupação de
todos nós, de formação humanística e liberal, é
o desprestigio, o abalo que sofre a instituição mais
importante do sistema democrático, a instituição
legislativa, perante a opinião pública do País. O
cOl~ito do Congresso Nacional é o mais baixo
possível e o estudo dessas causas não parece
ser uma tarefa difícil, até porque está fartamente
díscutído pelos estudiosos, pelos politicólqgos,
pelos cientistas sociais, pelos jornalistas, pelos
próprios políticos - há nesta Casa políticos da
mais alta categoria, que nos acostumamos a admirar, ao longo desta vida profissional de rmlítância na imprensa brasileira. Além disso, gostaria
de chamar a atenção para o fato de concordar
com a opinião dé todos os colegas, que antes
aqui estiveram, sobre o efeito nocivo para a instituíção das chamadas mordomias, das nomeações sem concurso público, marcas da sociedade
cartorial brasileira, e que precisam ser abolidas
para que o Brasil ingresse, afinal, no estado democrático moderno, criando uma estrutura burocrátíca em que o mérito seja o grande pré-requisito
para a inserção no serviço público. Além disso,
sempre tive a idéia - aliás aqui exposta pelo
jomalistaJoão Emílio Falcão-de que oexerdcio
do mandato parlamentar não pode ser julgado,
não pode ser aferido pela mera presença em plenário. Mas essa presença em plenário é importante, pelo menos em alguns casos. O jeton é
indispensável em qualquer parlamento do mundó. E claro que o parlamentar tem direito a um
subsídio fIXO, sem estratagema, sem artifício, um
subsídio ao nível do que ganha hoje o ministro
do Supremo Tribunal Federal. Mas há que se en-

contrar um meio de se manter o jeton para que
o comparecimento ao plenário tenha algum tipo
de estímulo. O plenário não pode ficar às moscas;
ou então, reduzir o número de sessões, não deixando que coincidam as sessões das comissões
com as sessões do plenário. Uma das nossas
angústias é verificar a inquietação, o nervosismo
de alguns dedicados funcionários do Senado e
da Câmara para conseguirem reunir parlamentares nos dias em que os Ministros de Estado
ou importantes dirigentes de companhias estatais
ou de empresas privadas são convidados para
prestar depoimento, seja em comissões técnicas
do Senado Federal, seja em Comissões técnicas
da Câmara dos Deputados. Além disso, o Congresso Nacional tem que readquirir, tem que reconquistar suas prerrogativas. A verdade é que
até 1964 o Congresso existia e, como muito bem
frisaram os jornalistas Rubem de Azevedo Lima
e Ary Ribeiro, havia nele figuras da mais alta estirpe, da mais alta categoria, uma das quais está
aqui presente, o constituinte Bocayuva Cunha, figuras que enriqueciam os quadros da política brasileira e que honram a história dessa política em
todos os tempos. Na verdade, o golpe profundo
que o Congresso Nacional sofreu foi o golpe de
1964. Foi um golpe armado com ramificações
internacionais. E era um golpe inevitável; não se
podia evitar, como verifíquei. Quero contar aqui
apenas um simples episõdio. Como há desamor
ao Congresso no Brasil, desamor do público, há
também o desamor da elite, inclusive da elite militar. Dias depois do golpe, como repórter do "Joruperior de Guerra, em conversa com os generais
Aurélio de LiraTavares e Artur Candal da Fonseca,
Comandante e Subcomandante da Escola Superior de Guerra, respectivamente. Os dois generais,
que depois viriam a ter marcantes atuações nos
tumultuados acontecimentos relacionados com
a doença e a morte do Gen. Costa e Silva e na
instituição da Junta Militar, fizeram-me algumas
revelações que justificavam a eclosão do golpe
de 1964 com muito mais clareza e profundidade
do que os editoriais e reportagens dos grandes
jornais brasileiros, todos adeptos da quebra da
ordem democrática, a título de combater a subversão e a corrupção. O que me diziam, numa
manhã ensolarada, no Forte São João, em maio
de 1964, os dois generais, era que o Brasil não
podia continuar com o seu destino histórico comprometido pelas disputas hegemônicas entre o
PTB, e o P5D e a UDN;entre João Goulart, Leonel
Brizola, Carlos Lacerda e Miguel Arraes. O País
tinha uma destinação histórica a cumprir, não
se podendo entregar a essa disputa política que
barraria sua caminhada como grande potência.
Os fatos vieram mostrar que, naquela manhã, participara, sem o saber, de uma conversa muito
elucidativa a respeito do tortuoso processo que
todos nós iríamos sofrer no Brasil após 1964.
Nós e o Brasil. Todos esses fatos vieram mostrar
que o Congresso Nacional e a opinião pública
são partes indissociáveis do processo democrático. Sempre que há crises institucionais, tanto
o Poder Legislativo quanto a opinião pública, que
é a imprensa, são brutalmente reprimidos pelo
argumento da força. Quero também lembrar a
importância que tem para o Congresso Nacional,
não apenas reconquistar o poder de elaborar o
orçamento, mas de discutIr prioridades políticas
de desenvolvimento em todos os setores da vida
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nacional, como antes de 1964. É um erro confundir o Parlamento com a prorbíçáo do deputado
ou do senador de criar despesa pública. O Parlamento fOI criado para fiscalizar a aplicação dos
recursos públicos e não se compreende que ele
não tenha a função mais importante para a qual
foi destinado, a de estabelecer e discutir com o
Poder Executivo as prioridades das despesas públicas, que devem ser aplicadas em todos os setores, desde a construção de estradas à implantação
de indústrias e à opção por processos de indústrias siderúrgicas ou petroquímicas. O Congresso
Nacional não se pode omitir dessa responsabilidade. Além do mais, outro ponto importante da
atuação do Congresso, que me permito lembrar
agora, pedindo desculpas a V. Ex". por não ter
elaborado um texto, como meus colegas tiveram
o cuidado de fazer, é que ele também não pode
perder a batalha da opmíão pública. O Congresso
Nacional tem que se inserir nessa batalha de comunicações.
Há um texto a respeito da opinião pública que
me perrnítiría ler aqui, do "Dicionário de Política"
do Bobbio. E um pequeno plágio que faço aqui:
"A publicidade é justamente o que constrange a política "a dobrar o joelho diante
da moral."
Isso é um axioma de Emmanuel Kant, filósofo
alemão.
.."e serve de mediadora entre política e
moral, entre Estado e sociedade, e se torna
assim um espaço institucionalizado e organizado no âmbito do estado de direito liberal,
onde os indivíduos autônomos raciocinam
e procedem, pelo debate público, à auto compreensão e ao entendimento. Com o triunfo
do "grande", deixaram de existir os lugares
que facilitavam a formação da opinião pública, através do diálogo. Em lugar da sala de
reuniões, temos a televisão; os jornais tomaram-se empresas especulativas;"
Isso é verdade, porque vivemos isso.
"as associações e os partidos são dirigidos
por oligarquias. Os espaços da formação da
opinião pública não são autogovernados,
mas administrados por potentes burocracias
Além disso, no Estado contemporâneo, vai
desaparecendo a distinção entre Estado e
sociedade civil, já que ambas as realidades
se compenetraram, de tal forma, que deram
lugar à formação de uma classe dirigente
que, ávida do poder, pode manipular facilmente a opinião pública."
Já nos acostumamos a ver isso ao longo de
nossa carreira profissional: a manipulação da opimão pública. Como é que o Congresso, o Parlamento, não tem o direito de participar também
da batalha pela conquista da opinião pública? O
Congresso tem o direito de participar não apenas
com o rádio, mas também com a televisão, assim
como o Parlamento tem o direito de constituir
um grande grupo de trabalho, não apenas de
jornalistas, mas de cientistas sociais e políticos,
para que se insira nessa grande luta moderna
pela conquista do seu espaço, não apenas entre
as instituições do Estado que ele integra, mas
entre as instituições da sociedade de modo geral,
com as quais ele se confunde.
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"A isto só se dará por remédio criando
espaços Institucionais que permitam tomar
efetiva a liberdade de expressão, de associação e de imprensa, por meio da real partrcipação dos cidadãos na formação da opinião
pública. É preciso obrigar os veículos de comunicação de massa a desenvolver sua função, no sentido da criação de um diálogo,
assente num processo de pública comunicação e não no da manipulação de um público atomizado, que tem hoje, na publicidade,
não um Instrumento de liberdade racional,
mas de sujeição ao sistema produtivo."
Faço estas observações em relação ao problema da opinião pública, lembrando a V. Ex" que
o Congresso Nacional está no nível mais baixo
de conceito público, devido principalmente às
mutilações constitucionais que sofreu após o golpe de 64. É preciso reconquistar todos esses poderes, inclusive pretigiando as Comissões de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas, verdadeiros instrumentos, não apenas de fiscalização
da aplicação dos dinheiros públicos, mas também
de punição dos responsáveis pelos seus desvios.
Muito obrigado e desculpem-me se não fui
mais sistemático. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Agradeço ao jornalista Tarcísio Holanda a sua
constribuição à nossa Subcomissão e os nossos
trabalhos.
Vamos passar a palavra ao repórter de São Paulo, do "Jornal da Tarde", Evandro Paranaguá, último depoente da sessão de audiência pública de
hoje.
O SR. EVANDRO PARANAGUÁ - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, contrariando um hábito
que me impus ao longo da minha vida desde
os tempos de estudante, tomei a liberdade de
escrever alguma coisa. Acho que a espontaneídade do improviso torna muito mais agradável
as colocações que pretendemos fazer, mas a
consciência da responsabilidade de um depoimento perante uma Constituinte fez-me reformular essa minha primeira tendência.
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, honrado com
o convite para depor nesta Subcomissão do Poder
Legislativo, devo dizer, de pronto, que meu melhor
agradecimento será a abordagem direta do tema
"Poder Legislativo e Opinião Pública", com base
na experiência de 22 anos como repórter político,
vivendo o dia-a-dia de Câmara e do Senado desde
1965, e tendo como contrapartida as observações
como cidadão, ao longo de toda a minha vida.
É conhecido de todos o fato de que a cotação
da instituição legislativa, junto à opinião pública
neste momento é extremamente baixa, e é indiscutível, a meu ver, que o Congresso tem parcela
de responsabilidade por esta situação, afetivamente grave na medida em que está ligada à
consolidação de um processo democrático, ainda
que seja esta democracia elitista, uma democracia
que nunca chegou ao plano econômico ou social.
A reversão deste quadro não é fácil e eu tentarei
demonstrar porque. Em primeiro lugar, é óbvio
que seria desejável a ampliação das prerrogativas
do Congresso e seu exercício pleno, pelo menos
em tese. Esta ressalva decorre da circustância
de que historicamente o parlamento brasileiro
tem revelado um perfil conservador e este conser-

vadonsmo, por vezes exacerbado, não tem Sido
o melhor caminho para ir ao encontro dos anseios
populares, colocando-se numa posição de vanguarda, visando à reformulação de estruturas
opressoras da grande maioria da sociedade brasileira, do Brasil de pé no chão. Então, a amplração
de poderes poderia significar muito pouco em
favor do povo, com o que seus índices de frustração e a conseqüente rejeição da instituição legislativa poderiam se acentuar, inclusive passando
aos fatos concretos, eu diria que algumas medidas deveriam ser tentadas, de pronto, visando a
maior eficácia do Congresso. Entre elas, a revisão
dos critérios que conferem prioridade às mensagens do Executivo, propondo emendas constitucionais, quando existem outras análogas, em tramitação, de autoria de deputado e senador.
Maior poder às comissões parlamentares de
inquénto. O que se vê, hoje, é uma CPI exaurir-se
em investigações, meses a fio, elaborar seu relatório final, e ficar tudo por isso mesmo, pois uma
CPI não pode senão propor a aplicação de penas
ou punições, ficando ltmítada à sanção moral
Isto ficou evidenciado, em passado recente, em
episódios ligados a escândalos na área financeira
e à contração de dívida extema Julgo que sena
desejável, também, a criação de mecanismos
mais eficazes para tornar rápida e menos marcadas pelo espírito do corpo, eventuais punições
a serem aplicadas aos Parlamentares, em caso
de uso indevido do mandato popular, seja por
infrações penais, seja pela inobservância de preceitos éticos. Em suma, não confundir imunidade
com impunidade.
Há outros pontos, nem sempre fáceis de serem
assimilados pela opinião pública. E o caso do
imposto de renda. Todos sabem que durante o
regime autoritário imposto ao País, em 1964, magistrados, rníhtares e parlamentares foram beneficiados por privilégios com relação àquele tributo
e, se há coisa que desgasta a imagem de uma
instituição junto à opinião pública, é legislar em
causa própria ou poder revogar uma situação de
privilégio.e não fazê-lo.
As nomeações em número superior às necessidades da instituição, com incursões pelo nepotismo, constituem, também, fator de desgaste da
ínstítuição parlamentar. Outro ponto: o recesso
parlamentar, de 4 meses por ano, transmite ao
leigo, ao contribuinte, a sensação de ociosidade.
Isto não é exato, mas, no caso, confirma-se a
regra geral de que a versão costuma valer mais
do que os fatos.
Em determinados momentos o Congresso arcou com ônus significativos ao se contrapor a
anseios populares legítimos. Foi o que ocorreu
com a votação das eleições diretas para Presidente da República, em 1984. É certo que então
houve o confronto de duas tendências e não fOI
possível obter o quorum de dois terços, pois se
tratava de uma emenda constitucional, e o maior
perdedor, a rigor, não foi o Congresso enquanto
instituição, mas o PDS. Mas também é exato que
no ano seguinte o mesmo Congresso, já então
por interesses partidários do PMDB, impediu que
prefeitos nomeados pudessem disputar eleições
diretas, praticando um casuísmo que viria a prejudicar um de seus melhores quadros, o ex-prefeito
de São Paulo e atual constituinte Mário Covas.
E não se pode ignorar que se a proposta do Depu-
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tado Flávio Bierrenbach, Relator da Emenda rr
26, que convocou a Constituinte, tivesse sido acolhida, esta não seria meramente congressual, mas
com efetiva participação popular. O MDB preferiu
mudar o Relator. Menos do que ficar à cata de
episódios, importa registrar, numa visão macro,
que o Congresso tem falhado, quando não deseja
ou não consegue Ir além de medidas cosméticas,
reflexo que é do poder econômico e de um pacto
de poder marcantemente conservador e, por isso,
tem-se revelado incapaz de assumir uma postura
efetivamente progressista. Em contrapartida, o
Legislativo brasileiro tem tido momentos de afirmação, de grandeza e sabedoria, seja na iniciativa
de medidas de razoável alcance político, social
e econômico, seja na denúncia de episódios de
corrupção, de violação dos direitos humanos, de
todas as formas de agressão à cidadania e, também, quando se opôs aos regimes de arbítrio,
pagando o preço da suspensão dos direitos políticos, da cassação de mandatos, da tortura e assassinatos de seus integrantes e do fechamento da
instituição. Se existe um lado mau e um lado
bom na atividade do Congresso, sem que esta
classificação simplista implique maníqueísmo,
então, por que sua imagem, a nível de opinião
pública, é tão insatisfatória? Propositadamente,
deixei para o final desta breve exposição a resposta a esta indagação. A imagem do Congresso
que chega à opinião pública, Srs. Constituintes,
não hesito em afirmar, é uma imagem manipulada, segundo a conveniência das empresas de
comunicação, verdadeiros oligopólios, feudos familiares, cujo padrão de referência histórica mais
correto, a meu ver, seria o das capitanias hereditárias. Pois bem, se é exato que sob qualquer
forma de autoritarismo a notícia é um agente a
serviço do Estado, também é verdade que, em
nossa estrutura de comunicação social, a notícia
é um agente a serviço dos interesses do empresário do setor. Isto quer dizer que não há liberdade
de imprensa, há liberdade de empresa. Existe no
dia-a-dia a sonegação do direito da sociedade
de ser corretamente informada; existe o delito social, se assim 'se pode chamar, da manipulação
da informação com régua e compasso, premeditada, contmuada, ostensiva, impune, é evidente.
Mas, nem por isso deve deixar de ser explicitado
nesta oportunidade que a imprensa, mesmo a
grande imprensa, que é aquela a que até aqui
tenho me referido, presta efetivos serviços à sociedade, quando identifica e denuncia episódios de
violação dos direitos humanos, de corrupção,
quando defende os direitos do contribuinte, quando se empenha na defesa da ecologia ou quando
se preocupa com a preservação da história e da
cultura. Negar isso seria negar a evidência e admitir que não há exceções neste quadro de delinquência empresarial, seria imperdoável radicalismo. Quero deixar consignado que não está em
causa a ideologia, mas a dignidade, o comprometimento com preceitos éticos. Não é correto, DOr
exemplo, que nenhum jornal tenha relatado nas
es de 29 de abril último os debates entre o Presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Armando Rollemberg, e empresários representando
a Associação Nacional dos Jornais e Associação
Nacional dos Editores de Revistas, na véspera,
na Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da
Comunicação. Alguns jomais foram mais longe.
Publicaram criticas à proposta da Fenaj, sem possibilitar ao leitor o conhecimento desta mesma
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proposta. Na mídia eletrôruca, a questão assume
feíção mais grave. Tomem-se como exemplo as
eleições para prefeitos das capitais em 1985. A
Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e
Televisão (ABERT) usou todo o seu poder de
influência junto aos Parlamentares, no sentido de
neqociar a transmissão dos horários gratuitos da
.Justíça eleitoral, de forma a preservar seus interesses comerciais, o que não deixa de ser legítimo.
Teve, no entanto, interesses contrariados. Quem
se der ao trabalho de fazer uma pesquisa há de
constatar que vem de então uma campanha de
desmoralização da instituição legislativa, orquestrada a partir da grande imprensa; vem de então
o fetichismo do plenário, como se fora dele nada
se fizesse numa casa legislativa; vem de então
a fiscalização de quem vai ou não ao plenário,
expondo-se à exercração parlamentares atuantes
e qualificados e glorificando-se mediocridades,
numa total subversão de valores, sobretudo se
considerado que se vivia um ano eleitoral. Em
contrapartida deveriam, Câmaras e Senado, fiscalizar com maior rigor os parlamentares que são
ausentes contumazes, omissos no desempenho
dos respectivos mandatos, aplicando-lhes os dispositivos regimentais punitivos, que vão até a cassação do mandato em determinadas círcunstáncias. E isto, a bem da verdade, não tem sido feito.
Voltando à questão da mídia eletrônica, das televisões - isto eu vi, ninguém me contou; equipes
de televisão filmando plenários vazios, ou quase
vazios, no momento da abertura das sessões do
Senado e Câmara e transmitindo essas imagens
pala todo o Brasil em horários nobres, algumas
hOI as depois Nada de mais, se não fosse sonegada uma outra imagem: a de plenários com outra flsionomia, não raro com presença expressiva,
no momento da Ordem do Dia, quando são votados os projetos, ou do Grande Expediente. Também os jornais metodicamente preocupavam-se
com o número de parlamentares presentes ao
plenário no momento da abertura das sessões
e em filmar os plenários sonolentos Mas não
abriam espaços para muitas matérias importantes. discutidas ou votadas ao longo destas mesmas sessões. Não se questiona o direito à seletividade na cobertura jornalística, mas o que se fazia
então, a meu juízo, era um e~c~ndalo.
fieste momento, está em mãos desta Assembléia Nacional Constituinte democratizar a informação no Brasil. Se não o fizer já, as distorçoes
se agravarão. A notícia será cada vez mais tratada
como mercadoria, fonte de lucro e não como
um bem social. Os governos que se têm sucedido,
até mesmo com mudanças de pacto de poder,
nada têm feito para corrigir as distorções, muito
menos para suprimir príviléglos. O que se vê é
precisamente o contrário Se a Constituinte, na
sua soberania, ousar romper com uma estrutura
protecionista e imoral, no que diz respeito à concessão de canais de rádio e de televisão, estará
prestando um relevante serviço à sociedade e tornando-se credora do respeito da Nação.
Eu gostaria de destacar ainda que a chamada
imprensa alternativa, ou imprensa nanica, simbolizada, entre outros, pelo Pasquim, Movimento,
Opinião, Coojomal e, mais recentemente, pelo
Nadonal, têm em comum o fato de não ser
manipulada pelo poder econômico, não fazer o
jogo das empresas transacionais, ter um acentuado componente de brasilidade, de Pátria. Que

não se estranhe a mclusão do Pasquim. Pode-se
fazer humor e ser irreverente sem perder a dignidade e a preocupação com o fato social.
De tudo o que foi dito, parece-me imperiosa
a instituição de um Conselho Nacional de Comunicação Social, com prerrogativas para decidir
acerca da concessão, revogação e renovação dos
canais de rádio e televisão; especialmente se este
Conselho for composto por pessoas indicadas
por entidades democráticas e representativas da
SOCiedade, bem como das categorias profissionais e econômicas envolvidas no processo de comunicação. E ainda: a criação de conselhos editoriais, integrados Ror profissionais de comunicação, escolhidos por seus pares, de forma democrática, nos jornais, rádios e televisões. Este me
parece um bom começo, o primeiro movimento
de uma alavanca capaz de mover, numa direção
democrática, o complexo processo de comunicação, preservando-se, desta forma, valores mdissociáveis da própria nacionalidade.
Deliberadamente, abstive-me de conceituações
doutrinárias, filosóficas ou ideológicas, fixandome na experiência vivida, nas observações triviais,
mas nem por isso me parecem menos importantes, da nossa rotina de cada dia.
O jornalista tem sido uma peça marginalizada
na produção da notícia na medida em que tem
sido forçado a se submeter à ditadura da linha
editorial Sua capacidade de protagonização é extremamente limitada, ao contrário do que as aparências possam sugerir. Por isto, uma oportunidade como esta é extremamente valiosa.
Se fui por demais enfático, em algumas colocações, nem por isso me desculpo Fico com Miguel
de Unam uno, para quem começamos a morrer
quando perdemos a capacidade de nos indignar.
Muito obrigado. (Palmas.)
.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Quero me congratular com a nossa Subcomissão
pela magnífica idéia que teve de convidar, para
esta audiência pública, representantes da Imprensa do brilho dos que aqui estiveram. Ao miciar
a parte propriamente dita dos debates, dou a palavra ao nosso Relator, Constituinte José Jorge.
O SR. RELATOR (José Jorge) - Em pnmeiro
lugar, em meu nome pessoal e em nome dos
membros desta Subcomissão, quero agradecer
a presença dos ilustres [ornahstas, com experiência no Poder Legislativo, que nos trouxeram uma
contribuição bastante valiosa. O fortalecimento
do Legislativo, sem sombra de dúvida, passa pela
melhoria de sua imagem em relação à opinião
pública Para se atingir este objetivo é importante
ouvir as pessoas que no dia-a-dia também participam da elaboração desta imagem e estão em
contato permanente com a opinião pública. Esta
foi uma das mais importantes audiências públicas
que tivemos. Sentimo-nos bastante agradecidos,
e fiquem todos os jornalistas certos de que deram
uma grande contribuição para o nosso trabalho.
Darei a oportunidade aos meus companheiros,
mas não posso deixar de fazer um pequeno comentário sobre as observações de cada um dos
jornalistas que estiveram conosco.
Não posso falar evidentemente sobre todos os
aspectos levantados nesta reunião, mas quero comentar o problema trazido pelo jornalista João
Emílio Falcão: o salário do Parlamentar. Não há
dúvida de que é um problema muito polêmico,
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que vem sendo mal-enfrentado. Temos na Subcomissão o consenso de que o jeton provoca
uma imagem muito ruim, porque dá a impressão
de que o único trabalho do parlamentar, ou pelo
menos o seu mais importante trabalho, é estar
no plenário. O nosso companheiro Constituinte,
Farabulini Júnior, em uma outra reunião, afirmou
que, quando está cansado vai para o plenário
descansar, porque é lá que existe o melhor ar-condicionado da Casa.
Também concordo que o problema do jeton
é bastante importante. O jeton é algo que não
se justifica, porque dá idéia do plenário ser mais
Importante, quando na realidade tal não ocorre.
É lógico que em algumas ocasiões o plenário
está cheio, o que ocorre normalmente quando
da apreciação de matérias de relevância. Nunca
VI o plenário vazio numa reunião importante. Chega a faltar lugar para os parlamentares se sentarem. Basta haver assuntos importantes a serem
decididos que os deputados comparecem, seja
em janeiro, fevereiro ou em qualquer época.
Quando não há nada importante, evidentemente,
os parlamentares procuram realizar outras tarefas
relevantes, para não ficarem somente servindo
de quantidade, a fim de serem filmados ou fotografados.
Quanto ao problema do Imposto de Renda,
não há dúvida de que também há o consenso
no sentido de que o parlamentar deve pagá-lo
como todas as demais pessoas. É um fato a ser
enfrentado. Foi citado o exemplo dos Estados
Unidos, onde determinada parcela do que o parlamentar recebe, que não são mordomias, na verdade representa reembolso de despesas, necessárias ao exercício do mandato. Se moro em Recife,
por exemplo, e tenho que vir a Brasília, preciso
de uma passagem de avião. Qualquer empresa
paga para que seus funcionários se desloquem:
o Governo, qualquer uma. Tenho visto alguns jornais colocarem como parte do salário do parlamentar o que recebe para despesas com telefonemas ou selos para o correio. I'Iaverdade, se analisarmos esse problema, representa mais uma restrição do que salário. Como parlamentar, eu deveria ter o direito de telefonar quantas vezes necessitasse a fim de exercer o meu mandato. O que
se estabelece é que o parlamentar só pode telefonar determinado número de vezes Isso não se
diza ninguém. Nenhum jornal exige de um jornalista que consiga as melhores notícias, restringindo seus gastos com telefone, por exemplo,
a mil cruzados por semana, porque, ao atingir
essa cota, ele pára de mandar notícias. Ê o que
acontece conosco. Eu, por exemplo, no mandato
passado, tive meu telefone cortado por duas vezes
porque passava do limite. E como não tinha dinheiro para pagar, cortavam o telefone e eu tinha
que esperar o mês seguinte para usá-lo. Então,
esta é mais uma restrição do que um salário.
Seria melhor, como V. S' mesmo disse, que se
determinasse um valor global para esse tipo de
despesa Não representam essas despesas renda
do parlamentar. É outro tipo de receita.
O jornalista Aamarion Mossri falou sobre o documento do qual o Deputado Cássio Gonçalves
foi Relator na legislatura passada. Esse documento está conosco. Já foi analisado inclusive pelo
ex-Deputado Flávio Marcílio,pelo nosso Presidente Bocayuva Cunha e pelo ex-Deputado Thales
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Ramalho. Todos deram sua contribuição E um
documento importante
Quanto à observação do jomalista Ary Ribeiro,
não há dúvida de que talvez nos Congressos anteriores houvesse grandes figuras na Câmara ou
no Senado. Mas também não tenho dúvida de
que, no momento, temos grandes figuras no Congresso Nacional. O que não temos é grandes atribuições. E, na falta de grandes atribuições, as
grandes figuras não conseguem na verdade aparecer. Com a volta das prerrogativas do Congresso, e a discussão dos problemas nacionais, sem
sombra de dúvida, essas grandes figuras voltarão
a aparecer na discussão de cada assunto e ficarão
também na História.
Quanto à opinião do jomalista Rubem de Azevedo Lima, gostaria de levantar também um ponto
sobre o problema do quorum. Na Subcomissão
já há uma idéia bastante ampliada, no sentido
de se diminuir o quorum. Acreditamos também
como o jornalista explicou que a diminuição do
quorum para votação levará mais parlamentares
ao plenário, que muitas vezes não comparecem
porque sabem que os projetos não serão votados.
No momento, em que as Comissões deliberarem
com qualquer quorum, que o Plenário deliberar
com qualquer quorum determinado tipo de matéria, certamente os parlamentares se farão presentes, até por receio de que alguma matéria seja
aprovada sem sua 'presença. Então, esse problema do quorum é algo que nos preocupa.
Sobre as observações do jomalista Tarcísio Holanda, gostaria de destacar o problema das Comissões Há uma idéia na nossa Subcomissão
de prestigiar profundamente as Comissões Técnicas da Casa e não só as Comissões Parlamentares
de Inquérito. Hoje, as Comissões Técnicas têm
poucas atribuições, por isso, ficam de certa forma,
esvaziadas. Poderemos então colocar como atribuições das Comissões Técmcas a convocação
direta de ministros, a fiscalização da sua área especifica de atuação junto ao Legislativo, a possibilidade de solicitar informações diretamente ao Tribunal de Contas até mesmo a discussão e votação
de alguns projetos. Haveria, enfim, uma série de
atribuições, como, também, a possibilidade de
receber requerimentos, reclamações da população, a possibilidade de se transformar em subcomissões de inquérito. As Comissões, no novo Poder Legislativo, devem estabelecer seu ponto mais
importante, porque, sem essa descentralização
também não podemos acreditar que o Poder Legislativo possa ser moderno, ágil e efetivo. Só
será ágil, moderno e efetivo no momento em que
se descentralizar e, para tanto, as Comissões representam um aspecto fundamental.
Outro problema é o das comunicações, citado
pelo jornalista Evandro Paranaguá. Não há dúvida
de que o Congresso sofre com a opinião pública.
Todas essas empresas podem manipular a opinião pública, é verdade. Mas consideremos que
o Congresso tem certa capacidade de resistência.
Pode talvez ver diminuído seu prestigio junto à
opinião pública, mas muitas vezes resiste às opiniões de tais empresas. Tive oportunidade, na Legislatura passada, de ser Vice-Presidente da Comissão que aprovou a Lei de Informática, que
tinha contra ela toda a grande imprensa do País:
Jornal do Brasil, O Globo, etc. Acho que não
havia um lornal que fosse a favor dessa lei. Revis-

tas como Veja, Isto É, Visão, enfim, toda a grande imprensa do País era contra a lei. No entanto,
analisamos a lei e a aprovamos. Talvez até tenhamos perdido pontos no lbope, na opmião pública,
mas não deixamos de servir ao País e de fazer
o que considerávamos certo, somente os donos
de jornais eram contra
Não há dúvida, temos de nos preocupar com
esses problemas, principalmente com o da comunicação. Mas também há o fato de a influência
sobre os parlamentares até ser maior do lado
da opinião pública do que mesmo desses grandes
jomais. Os parlamentares conseguem, apesar de
tudo, ter certa independência, mesmo que sejam
punidos na hora da eleição. Dos Deputados que
votaram essa lei, cerca de 70% não voltaram a
esta Casa, ou seja, não foram reeleitos. Nem por
isso, no entanto, deixaram de votar a lei. Disputaram a eleição, alguns se elegeram, outros perderam, mas de certa forma resistiram e fizeram o
que consideraram melhor para o País.
Assim, são estas algumas das observações que
gostaria de fazer. Devolvo a palavra ao Presidente,
mais uma vez, agradecendo aos jornalistas pela
a importância dos seus depoimentos. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vamos continuar a nossa reunião. A inscrição para
debates foi aberta pelo Constituinte Nelson Wedekín, a quem concedo a palavra.
O SR. CONSTITUINTENELSON WEDEKlNSr. Presidente, Sr. Relator, colegas Constituintes,
respeitáveis homens de imprensa tivemos nesta
tarde um dos melhores momentos desta Subcomissão, pela lucidez das observações colocadas
e até por momentos de coragem, como por exemplo de Evandro Paranaguá, jornalista, portanto,
empregado de um grande órgão de imprensa
ao fazer um depoimento muito sincero e veemente e, na minha oplruão, muito preciso sobre
um ponto que sempre nos angustia: o esvaziamento e o desprestigio do Poder Legislativo como
um todo. A explicação de Evandro Paranaguá os
informes que possui e nos transmitiu, o testemunho que deu, tudo poderíamos perfeitamente subcrescer.
Os depoimentos dos jomalistas por outro lado,
foram uma surpresa para os Parlamentares, que
imaginam que os [ornalístas, via de regra, têm
uma imensa, uma enorme e descomunal má vontade em relação ao funcionamento do Parlamento. O que se ouviu foram depoimentos que manifestaram exatamente o contrário, ou seja, o apreço, o respeito e a compreensão, não apenas pelas
nossas dific,uldades, como também pelo esvaziamento institucional, principalmente a partir do
golpe de 1964.
Poderíamos fazer várias observações a respeito
do que foi focalizado, como por exemplo, em
relação ao' recesso ou mesmo à ausência dos
parlamentares no plenário. Muitos desses parlamentares, quando ausentes, estão na sua base
e cumprem um papel que me parece essencial
e pouco lembrado, a sua condição de agente político, com necessidade de ter permanente contato
com as suas bases eleitorais, contato este que
vivifica a ação do parlamentar, muitas vezes, levando-o a uma ação muito mais presente e compatível com as suas funções e encargos. Cito,
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como fIZ há dias, o exemplo do período de recesso
durante o carnaval deste ano. Os trabalhos da
Constituinte estavam mais ou menos emperrados. A viagem da maioria dos Parlamentares aos
seus Estados no seu retorno e a partir desse contato, resultou na constatação da necessidade de
os trabalhos da Constituinte serem agllizados, como efetivamente o foram, a partir do que se ouviu
nas bases da sociedade e nas bases eleitorais
Poderíamos também mencionar o jeton. Apenas manifesto minha opinião pessoal. Nenhum
Parlamentar sério, moderno motiva-se pelo jeton
que possa receber ou deixa de receber pela sua
presença ou pela sua ausência no plenário. A
imensa maíona dos parlamentares desta Casa
não se move pelo jeton. Temos os nossos encargos. Há pouco comentava com um colega, que
estamos vivendo um grande momento neste Parlamento. Por todos os corredores, em cada uma
das Subcomissões, o que se vê são os Constituintes brasllelros vivamente empenhados em
cumprir a sua grave e pesada tarefa, a sua responsabilidade de escrever a nova Carta Constitucional. Não creio que a esmagadora maioria desta
Casa se movimente ou deixe de fazê-lo por causa
do pagamento do jeton.
Eram essas as observações que gostaria de
fazer. Muitas preocupações manifestadas pelos
profissionais da imprensa, hoje, nesta Subcomissão são também nossas. Nunca mais os parlamentares, depois da Constituinte pelo menos, deixarão de pagar o imposto de renda; os Parlamentares jamais, a partir da Constituinte, vão conformar-se com o papel subaltemo que lhes foi conferido, principalmente, a partir do golpe de 1964.
Afirmo e acredito que todos os meus companheiros Constituintes concordarão comigo. Muitas das preocupações aqui expressas também são
nossas, não apenas a nível desta Subcomissão,
mas de todos os demais parlamentares Constituintes. São preocupações manifestadas, sobre
carências, faltas e até sobre os defeitos do nosso
Parlamento - que ahás não é outra coisa senão
a expressão da realidade brasileira e até do povo
brasileiro. Somos uma espécie de soma dos defeitos e das qualidades do povo brasileiro. Por esta
razão representamos o desejo da sociedade brasileira em modernizar este País e a esperança, pela
justa expectativa desta mesma sociedade, de que
esta ConstItuinte seja capaz de escrever uma Carta
que encaminhe o País para o contexto dos demais
países civilizados, na sua condição de país avançado, moderno e progressista, que consegue resolver suas carências seculares, seus graves problemas sociais, suas enormes desigualdades. É
o que representamos neste momento.
Somos, portanto partícipes dessas preocupações hoje aqui colocadas com muita lucidez, com
muito brilhantismo e com muita coragem pelos
profissionais de imprensa. Nós, da Subcomissão,
andamos certos. A sugestão do Constituinte Miro
Teixeira em convocar os profissionais da imprensa foi da mais alta importância e oportunidade.
Sua presença mostrou que foi uma decisão absolutamente correta e a contribuição que deram
haverá de fortalecer e de reforçar todos esses
sentimentos a que me referi. MUito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) _
Com a palavra o nobre colega Constituinte Farabulini Júnior.
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o SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, nobre Sr. Relator, Srs, Constítuintes, ilustres jornalistas que comparecem a esta
Subcomissão do Poder Legislativo para dar uma
contribuição do mais alto valor. Há um consenso
geral de que é indispensável devolver ao Poder
Legislativo as suas prerrogativas. A questão é: como fazê-lo. Por que fazê-lo,já sabemos. O problema é como fazê-lo. Aí estão os vários institutos
focalizados pelos ilustres jornalistas e que, não
raro, se assentam nos requerimentos de informações, hoje totalmente fora de propôsito, para que
~uellquer dos deputados se utilize desse instrumento para saber o que se passa na órbita do
Poder Executivo. Não há prazo para que o requerimento de informações saia desta Casa e não raro
de 45 a 50 dias permanece na Mesa da Câmara
dos Deputados até que o Deputado tenha noticia
de uma resposta. Só que para a resposta também
não há prazo, nem legal, nem constitucional. Por
isso, essa resposta não chega. E enquanto não
chega a resposta, na verdade, a fiscalização passa
a ser absolutamente Iníqua da parte do Deputado.
1'10 que tange às Comissões Parlamentares de
Inquérito - e afirmou-se em bom tom - na
verdade, elas não têm a menor eficácia da forma
corno estão consignadas atualmente no texto
Constitucional e na lei ordinária que regulamentou a matéria. O consenso desta Subcomissão
vai ao encontro do desejo dos jornalistas. É preciso que as Comissões Parlamentares de Inquérito primeiro, tenham eficácia; segundo, poder
realmente de fiscalizar, de apurar se o fato é delituoso e, em função disto, poder até processar
aqueles que tenham praticado danos contra o
Erário. Esta é a grande realidade do fato.
Nós, que no passado participamos de várias
Comissões Parlamentares de Inquérito, desde a
da Coroa-Brastel até a da Dívida Externa e a da
Capemi, sabemos que houve um esforço da parte
dos parlamentares para que o Congresso Nacional tivesse conhecimento das mazelas praticadas
pelo Poder Executivo. Consignou-se o nome de
um Ministro de Estado e até o de um Presidente
da República, Houve um presidente desta República que teve seu nome maculado, pois seu filho
fazia negociatas na Capemí. Só que, a partir do
Ministro de Estado, que hoje é Constituinte, e a
terminar pelo filho do Presidente, ficamos a braços com um grave problema: não poder punir.
Nãp há condições nem mecanismos hábeis para
tanto. Então, o consenso desta Subcomissão é
o de que tenhamos realmente tal mecanismos,
a fim de poder processar, suspender, inibir o culpado no exercício da vida política.
O outro aspecto que preocupa esta Subcomissão - tudo na área da fiscalização e ainda em
consonância com o desejo dos jomalistas - é
o de que a Constituição estabeleça com clareza
meridiana o fato delituoso que alcança um Ministro de Estado em crimes isolados e o fato delituoso que alcança o Presidente da República em
crimes isolados e os que sejam conexos. Atualmente, o art. 40, inciso I, da Constituição, e os
arts. 82, 83, 84, 85 e 119, todos da atual Constituição, estão totalmente obsoletos. Nem são conhécídos pelo Supremo Tribunal Federal, que se
nega peremptoriamente ao exame da matéria,
porque sempre se confunde o crime conexo, o
crime isolado e os crimes perpetrados por Minis·

tro de Estado em consonância e em conexão
com os da Presidência da República.
Este é um ponto, ilustres jornalistas, que na
verdade vem preocupando esta Subcomissão.
Tenho certeza absoluta de que desta preocupação
resultará, evidentemente, um trabalho capaz de
estabelecer uma equação verdadeiramente jurídica e institucional. Enquanto um Ministro de Estado pratique ele próprio um crime isolado; enquanto alguém passa a ser, por exemplo, o maior
acionista do Banco Nacional de Paris; enquanto
alguém no Banco Nacional de Paris senta-se à
Mesa para poder autorizar um aval, digamos, do
Banco Nacional de Crédito Cooperativo, à CAPEM! falida, enquanto uma Comissão Parlamentar
de Inquénto não tiver condições para saber se
este Ministro está ou não envolvido nesta matéria,
passa o Congresso a ser absolutamente inoperante e totalmente desnecessário para salvaguardar os altos interesses do contribuinte. Essa é
a grande verdade. Esta Subcomissão tem manifestado sua preocupação, diutumamente, em reuniões abertas e fechadas, para que cheguemos
ao grande resultado.
Além disso, para concluir a análise sobre esse
aspecto, temos o grande problema dos financiamentos, dos empréstimos feitos no exterior, da
dívida externa, que sabemos perfeitamente estar
envolvida em vários incisos orçamentários. Há o
financiamento feito por empresas estrangeiras às
suas congêneres no Brasil e que funcionam menos como capital de risco e mais como financiamento; e esse capital, que não é de risco, mas
de financiamento está envolvido na dfvida externa
deste País. É um gravame dos mais sérios que
tem que ser examinado.
Como vêem, üustres jornalistas, quem menos
fala nesta Subcomissão é o deputado. Todavia,
não tem importância, porque queremos mais ouvir do que falar. Como não podemos perder a
grande oportunidade de revelar aos jornalistas ao
menos o que já se fez em parte, cumpre relatar
alguns fatos.
Voltando ao problema da dívida externa, também num consenso mais ou menos unânime,
examinamos a possibilidade de o Congresso Nacional ser previamente ouvido sobre os contratos
de empréstimos feitos ao exterior, sobre as obras
megalomaníacas, que já sabemos quais são,
quais serão e as que estão em curso. Segundo
o Constituinte MiroTeixeira, S. Ex"fez um requerimento para convocar um Ministro de Estado para
discorrer sobre a veracidade, autenticidade e origem de um vultoso empréstimo para uma obra
que parece não ter a menor importância. Então,
o Congresso tem que, a priori, tomar conhecimento do assunto.
Finalmente, há o problema dos investimentos
públicos em obras de toda a natureza, na área
da saúde, da educação, obras que não têm a
menor significação. Por exemplo, as que dizem
respeito às hidrelétricas e assim por diante. Quanto o Governo entender que precisa investir, que
mande o projeto para o Congresso Nacional, que
previamente deverá ter o poder até de vetar. Se
o Congresso vetar o investimento púbhco, estará
vetado. Se o Congresso negligenciar e, para dar
um exemplo, depois de 30 dias não se pronunciar
a respeito da matéria, considerar-se-á aprovado
o programa.
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Senhores, gostaria que cada um, por sua vez,
desse sua opinião a propósito do exame, a priori
pelo Congresso Nacional, dos investimentos que
o Governo queira fazer em obras de vulto, a fim
de manifestar-se a favor ou contra. Não cogitamos
a existência do Tribunal de Contas da União, cujo
único escopo atualmente é o de aferir contabílmente o balanço das contas. Nada fez além de
aferir a forma do balanço e a maneira como é
apresentado: não entra no mérito, nem pode entrar.
É o questionamento que dirijo a cada um dos
jornalistas presentes, porque, na verdade, parece-me ser um ponto muito alto o Congresso Nacional ter de volta as suas prerrogativas
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Com a palavra o Sr. João Emílio Falcão.
O SR. JOÃO EMÍUO FALCÃO - Sr. Constituinte, V. Ex' já externou a opinião geral quando
citou a preocupação do Constituinte MiroTexeira
com a ferrovia Norte-Sul. Por acaso, meu artigo,
hoje publicado no jornal, é exatamente condenando essa construção. E uma construção, a meu
ver, injustificável, quando o Governo alega não
ter dinheiro para pagar aos professores; quando
reajusta o preço da gasolina todos os meses, porque precisa arrecadar; quando aumenta a alíquota
do Imposto de Renda por falta de dinheiro. Como
pode, no entanto, gastar inicialmente 2,5 bilhões
de dólares e ainda mais usando o dinheiro do
compulsório, e, que, na realidade, vai totalizar uns
10 bilhões? Para ser muito franco, considero que
o Congresso deva ter um prazo para decidir-se.
O SR CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Eu me referi a trinta dias.
O SR. JOÃO EMíuo FALCÃO - Um prazo
até menor Uma comissão técnica examinaria, como bem o Constituinte José Jorge disse, e daria
15 dias de prazo. No caso, é preciso haver uma
Comissão do Senado e uma Comissão da Câmara. A realidade que se observa é que a tramitação
de processos é demorada. A idéia, em si, de maior
participação do Congresso e de efetiva fiscalização é mais do que justa. No caso específico, o
Congresso aprovou o Plano Nacional de Viação,
que, segundo o Constituinte Affonso Camargo,
em quem me baseio, não inclui essa ferrovia. Mas,
como publica hoje O Estado de S. Paulo, vai
ser construída porque é ordem do rei.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Antes de dar a palavra ao Sr. Ary Ribeiro, quero
comunicar, já que o Sr. João Emílio Falcão e
o Constituinte Miro Teixeira falaram sobre o assunto, que hoje entreguei à Mesa um requerimento de informações ao Presidente da República
sobre essa Ferrovia Norte-Sul, que está causando,
sobretudo no Rio de Janeiro, nos meios da engenharia, uma perplexidade e um espanto muito
grandes.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Com a palavra o Sr. Ary Ribeiro.
O SR. ARY RIBEIRO - Quanto à pergunta do
Constituinte Farabulini Júnior, quero dizer que a
resposta é afirmativa. O Congresso Nacional, na
minha opinião, deve examinar toda a política de
investimentos de vulto que o Governo faça. Deve
ser uma atribuição do Congresso Nacional.
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o SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Com a palavra o Sr. Rubem de Azevedo Uma.
O SR. RUBEM DE AZEVEDO LIMA - De minha parte, considero a sugestão do Constituinte
Farabulini Júnior inteiramente procedente. O que
temos visto no Brasil, ao longo dos últimos anos,
é a realização de obras que não atendem aos
interesses até sociais do País. Então, pelo menos
caberia ao Congresso disciplinar ou conter esses
abusos do Executivo, que planeja sem ouvir quem
pensa pelo povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Com a palavra o Sr. Tarcísio Holanda
O SR. TARCÍSIO HOLANDA-É evidente que,
se o Congresso tivesse capacidade de intervir durante o regime militar, se tivesse a prerrogativa
de julgar a pnoridade de algumas obras, como,
por exemplo, ltaipu, teria discordado desses ínvestimentos. Todos têm noção disso. E claro que
o Congresso tem que participar ativamente do
julgamento dessas prioridades nacionais em matéria de investImentos. Por isso, anteriormente falei na necessidade de o Congresso participar decisivamente da elaboração da proposta orçamentária, e não apenas constituir uma comissão sem
meios, sem recursos para fiscalizar uma proposta
orçamentária de cujos elementos não tem conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Com a palavra o Sr. Evandro Paranaguá.
O SR. EVANDRO PARANAGUÁ - Depois dessas considerações todas, só tenho a dizer que
concordo plenamente com as colocações feitas
pelos meus colegas. O que mais me inquieta,
neste momento, é a impressão que o fato me
traz, demonstrando que a megalomania da doutrina ou ideologia de segurança nacional, tão exacerbada ao tempo do Govemo autoritário, oriundo
do pacto de poder de 1964, parece que contmua
em vigor, pois foi naquela época que algumas
inversões de prioridades extremamente graves,
a nível social e econômico, foram praticadas.
Tais medidas não surpreendem num Governo
autocrático porque não é contido, digamos assim,
por mecanismos de controle por parte da sociedade, especificamente pelo poder político convencional, o Congresso, o Poder Legislativo. Que
tal fato aconteça na escala que se prenuncia neste
momento, o mínimo que se pode dizer é que
é francamente inquietante.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha)-Tem
a palavra o Constituinte Jorge Hage.
O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, ilustres convidados, hoje, realmente,
invertemos as posições. Estamos a entrevistar,
a ouvir aqueles que normalmente nos ouvem.
O Depoimento é dos senhores e cabe-nos a provação. Só que está fica um pouco difícil quando
há uma identificação tão grande de visões, de
pontos de vista. Foi o que mais me impressionou
na mesa-redonda de hoje, nesta Subcomissão.
Há uma identidade quase hnear, com pequenos
- graças a Deus, existem alguns - desvios, com
algumas pequenas diferenças de enfoque. Mas
são, realmente, em aspectos menores, diante da
magnitude da questão de fundo, ou do aspecto
fundamental, em que, realmente, estamos todos

de acordo. Desde o primeiro depoimento, dado
por João Emílio Falcão, até o último, de Evandro
Paranaguá, a lista de itens sobre os quais os senhores discorreram quase comcide com a nossa
listagem de pontos prioritários, que vimos com
o Relator, desde as primeiras reuniões, tocando,
procurando esclarecer e buscar soluções: o dilema entre o trabalho de plenário e todo o resto
do trabalho parlamentar; a forma de equilibrar
e dosar essas duas dimensões do trabalho parlamentar: a questão da busca de formas novas de
remuneração que não tenham os inconvenientes
e a falsa conotação colocada pelo jeton, diretamente ligado com o problema da presença em
plenário: as questões relacionadas com a modernização e a agilização interna, a luta contra a morosidade e até que ponto pode e deve ser compensada, do outro lado da balança, com a necessária
tranquílidade, e até, no dizer de um de nossos
expositores, a não demora, mas o tomar do tempo
necessário à maturação e formulação da legislação, quando for algo mais denso, que justifique
esse passar do tempo não vamos dizer perda do
tempo - porque não o é.
Enfim, todos esses pontos realmente apontam
para uma coincidência muito grande. Procurarei
portanto, fazer uma provocação, partindo para outras dimensões do problema. Entendo que estamos agora, na Constituinte, em relação ao papel
do Poder Legislativo no País, num momento em
que vamos precisar enormemente da cumplicidade da imprensa. Sem essa cumplícidáde evidentemente, posta entre aspas - não vamos
poder dar o grande passo que parece estar por
baixo e por trás de toda a questão. Vamos empreender uma luta - e quando digo vamos me
refiro ao que me parece ser a maioria dos Constituintes de 1987 pela mudança do sistema de Governo, na direção de um sistema parlamentarista.
Se puro ou impuro, pouco importa. O que importa
é a direção do movimento.
É um movimento, a meu ver, irreversível, que
visa a fortalecer e a ampliar, enorme qualitativamente o papel que joga este Poder no Governo
deste País. Este aspecto se encontra evidentemente, por baixo de todas essas colocações, de
tudo o que discutimos. E foi posta expressamente,
por alguns dos senhores, como estando na base
do problema, do conceito, da imagem, uma questão básica: somos chamados de Poder e não temos poder. Tudo decorre daí, até mesmo os outros fatores que apontam na direção de certas
culpas e facilidades do Poder Legislativo, dos parlamentares ou da administração, no que se refere
a mordomias, empreguismo e assim por diante.
Tudo está diretamente ligado à ausência de poder,
uma vez que foi, na própria palavra dos senhores,
a compensação dada pela ditadura para a perda
de poder efetivo do Legislativo.
Vamos partir para uma mudança do sistema
de Governo, que ampliará enorme e qualitativamente o papel do Legislativo, e o faremos numa
situação de absoluta falta de conceito público,
de absoluta falta de respaldo popular para o Poder
Legislativo. Estamos, então, diante de uma brutal
contradição: é preciso mudar, até para alterar essa
imagem: mas como fazê-lo, com essa imagem
talvez nos mais baixos níveis possíveis, ou nos
mais baixos níveis da História, segundo palavras
dos senhores?
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Esta equação exigirá a participação da imprensa. Sem isto, qualquer decisão que se tome dificilmente será legitimada, porque isolada da opinião
pública nacional. Sinto muito este clima no momento em que nesta Casa há uma enorme tendência majoritária nessa direção, e, a cada dia
que cruzamos as portas do Congresso e entramos
em contato com qualquer cidadão comum, sua
reação diante das colocações é quase de surpresa
e de estupefação: "Dar mais poder ao Legislativo,
ao Congresso? Como? Esse poder em que não
temos nenhuma confiança, que não levamos a
sério?" Essa é a reação do povo. "Como vai ser
melhor? Por que vai ser melhor?"
Dai uma proposta que fizemos à direção do
nosso partido, no sentido de ser fundamental uma
campanha de esclarecimento popular sobre o que
é sistema de Governo, qual é a diferença entre
um e o outro. Do contrário, vamos tomar uma
atitude ilegítima: mudar sem que a sociedade esteja participando da discussão, porque nem sabe
de que se trata. Os jornais estão mostrando que
80% do povo do Rio de Janeiro e de São Paulo
não sabem sequer a direrença entre os dois sistemas. Imaginem no resto do Brasil. E vamos fazer
a mudança em nome de quem? Mas todos achamos que devemos fazê-Ia - inclusive eu.
Parece-me que a modificação do sistema de
Governo levará, além de a um fortalecimento do
poder, com todas as suas conseqüências, a uma
situação na qual passaremos a ter reforçada a
responsabilidade do Legislativo perante a população - obviamente, do Executivo também, pois
é a essência do parlamentarismoprnas do Legislativo, sobretudo, perante a população - e, conseqüentemente, elevada a capacidade de controle
da população sobre o Poder Legislativo.
Parece-me ser este o sentido e a direção na
qual temos de buscar a solução para todo esse
rosário de problemas. Não acredito, inclusive, em
outras formas de controle - conselhos disciplinares, comissões, ou que seja - sem que aumentemos as formas de responsabilização e controle
da sociedade sobre o poder e da sociedade sobre
o Congresso.
Este o primeiro ponto sobre o qual gostaria
de ouvir a opinião daqueles dentre os senhores
que se quiserem manifestar.
Aliás, Sr. Presidente, tenho mais cinco pontos,
e peço permissão para apresentá-los. (Pausa.)
O segundo ponto que me parece estar por baixo do tema é uma questão externa ao Legislativo,
mas está diretamente ligada ao seu desempenho,
o processo eleitoral. Na medida em que consigamos aperfeiçoá-lo, a decisão vai rebater diretamente neste Congresso, porque, retirando as influências espúrias do processo eletivo, que distorcem a representação - o poder econômico, o
uso da máquina administrativa, c1ienteJismo e tudo o mais - vamos mudar, forçosamente, o grau
de preocupação parlamentar com o seu desempenho, sob pena da punição maior, que é a morte
do mandato na sua próxima renovação. Sempre
se aponta como o grande defensor do Legislativo
este fator de controle periódico da população.
Mas, na medida em que o processo eleitoral seja
deformado, tal controle efetivamente não existe,
ou não existe em grande dose, e sua falta, a meu

Maiode 1987

DIÁRIO DAASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE - (Suplemento)

ver, é responsável por muito do que falta no Poder
Legislativo.
Entendo, também - e este é um terceiro ponto
-, que, se não mudarmos as câmaras municipais
e as" assembléias legislativas, fica difícil para a
população, num país com as dimensões do Brasil,
perceber as mudanças havidas na sua Câmara
máxima, que é esta aqui, em Brasilia, e nelas
acreditar. Com essas distâncias, apesar do progresso das comunicações e tudo o mais, o exemplo mais próximo que o cidadão eleitor tem do
Brasil, no seu sentido bem amplo, bem distante,
é o vereador, é o deputado estadual. É preciso
que também haja transformação na base para
que a imagem do político, do representante federal, possa beneficiar-se das mudanças de conceito
que ocorram.
Por fim, como último tópico, gostaria também
de dizer que são várias as proposições apresentadas por todos nós, dentro da linha de fortalecimento do Legislativo. Há propostas de extinção
do decreto-lei e sua substituição por outras formas que têm que existir, a meu ver, para responder por um Governo efetivamente ativo, e não
um Governo inerte, Iiberalóide. Um Governo ativo,
que vá realmente interferir nos fatos sociais e na
economia, provocando mudanças, precisa de instrumentos que substituam o decreto-lei. Nós, por
exemplo, apresentamos uma proposição inspirada na Constituição italiana, que prevê a adoção
de normas provisórias, a serem submetidas ao
Conqresso no mesmo dia e, para serem convertidas ou não em lei, em trinta dias, com a possibilidade de o Congresso, na hipótese de rejeição,
disciplinar as relações jurídicas oriundas dessas
normas que não se tenham convertido em lei
- como estamos agora constatando exemplos
concretos de decretos-leis de dois ou três anos,
que já criaram situações irreversíveis.
Gostaria de ouvir a opmião dos senhores, com
sua experiência e vivência neste Congresso maior
que a maioria de todos nós, sobre esses pontos,
como também no que se refere à participação,
à iniclativa popular, que é outro aspecto que me
parece importante, não só pelo que mecanicamente produzirá, mas pelo que tem de possibilidade de aproximação entre a democracia representãtíva, em crise, que estamos analisando, e
as formas mais diretas e participativas de democracia direta, que podem estar sendo inauguradas
agora, com essa série de iniciativas que muitos
de nós estamos tomando, como, por exemplo,
permitir a miciativa de leis por 50 mil eleitores,
por entidades sindicais, possibilitar a participação
no orçamento, com propostas concretas de opções de investimento, conforme uma das propostas que hoje apresentamos.

mo sem a dissolução não será parlamentarismo,
mas sim um arremedo que apenas contribuirá
para prejudicar a imagem do Legislativo.
A melhoria da representação, do sistema eleitoral, é um anseio geral de todos os países Em
qualquer nação haverá sempre críticas e haverá
sempre defeitos No caso brasileiro, tenho a impressão de que, com o parlamentarismo, esse
sistema seria melhorado gradativamente. Constuma-se dizer que no Brasil não pode haver parlamentarismo porque não há partidos políticos fortes; e como não há partidos políticos fortes, não
há parlamentarismo. A meu ver, é uma burrice,
porque a rigor o parlamentarismo surgiu no Brasil
em 1840, em conseqüência de uma crise de Govemo, com o Ministro Zacarias de Góis, se não
me engano. Então, o exercicio aprimoraria o sistema - a não ser que se parta para a tese do
Pelé, de que o brasileiro não sabe votar.
Quanto aos decretos-leis é uma questão muito
jurídica, relativamente à qual não me julgo com
competência para dar uma opinião. A mim, como
cidadão, desgasta, irrita, e até me sinto ofendido
em meus direitos públicos, ao ver um decreto-lei
como o do empréstimo compulsório, justificado
cinicamente como sendo, não um imposto ou
um empréstimo compulsório, mas um empréstimo obrigatório - e até hoje não foi julgado
pelo Congresso. O dinheiro era para ser utilizado
em determmado programa, vai ser investido em
outro. Mas essa é uma solução que V.Ex's saberão
encontrar melhor do que nós - pelo menos do
que eu possa sugerir no momento
Vou agora extemar uma opinião extremamente
polêmica, mas gosto de polêmica. Sou contra
essa tese, hoje, da iniciativa popular. Digo-o pessoalmente e não como Presidente do Comitê de
Imprensa do Senado - faço questão de esclarecer este aspecto. V. Ex's foram eleitos para ser
os representantes do povo e assim, não se recusarão a apresentar uma emenda, se for justa. Esse
negócio de encher o Congresso de ônibus de
direita, de esquerda, de esquerda-volver para pressionar, causar medo no Deputado, para agarrá-lo
na saída, para colocar garimpeiro jogando papel
em cima de mesa de Deputado, não é comigo.
A característIca da representação popular é o voto.
Uma vez que os Deputados foram votados, que
os grupos procurem seus representantes, converse" apresentem suas propostas e os façam endossá-las. Por se tratar de uma imciativa popular, virem mil sujeitos invadir o Congresso! Esses mil
sujeitos nada representam em relação aos 130
milhões de brasileiros.

A opinião dos Senhores sobre esses pontos
me seria de extremo agrado.

Minha opinião, portanto, é muito cautelosa neste ponto. Sei que não é uma opinião fácil. Dirão
outros que é uma opinião reacionária, mas sou
muito mais a favor do reconhecimento do mandato legislativo de que dos ônibus alugados, fretados, com pessoas que podem ser pagas ou não.

o SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Com a palavra o Sr. João Emílio Falcão.

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

O SR. JOÃO EMÍuo FALCÃO - Vou tentar
ser répído. Em relação ao parlamentarismo, por
acaso tenho a fehcídade de estar ao lado do Constituinte Victor Faccioni, que conhece minha opinião há muito tempo: sou amplamente favorável
ao parlamentarismo, mas no sistema clássico,
com a dissolução do Congresso. Parlamentaris-

O SR. ARY RIBEIRO - Vou inverter a ordem
das questões, porque endosso mteiramente o que
João Erního Falcão disse quanto a este último
ponto. Também falo em caráter pessoal e não
como Presidente do Comitê de Imprensa. V. Ex's
são representantes do povo. Então, não há razão
para que 30 ou 40 mil pessoas possam apresentar
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um projeto de lei. Até porque pergunto: como
vão ser conferidas essas assinaturas? Não há condições. A iniciativa de lei é do representante do
povo. Não estamos numa democracia direta. Então endosso inteiramente o que João Emílio Falcão disse a esse respeito.
Quanto aos decretos-leis, atualmente, há necessidade, num Estado modemo, de o Executivo
baixar decretos-leis sobre determinados assuntos
muito restritos. Talvez, na área financeira, haja
determinadas medidas que precisem ser secretas,
não podem ser discutidas com antecedência e
têm que entrar em vigor imediatamente. Deverse-ia restringir ao máximo as possibilidades e estabelecer um mecanismo através do qual o Congresso Nacional examinasse essas medidas dentro de um prazo curtissimo - digamos, 24 horas,
48 horas, ou três dias. Que não se processe como
hoje, quando vem a matéria ao Congresso, fica
dois ou três anos para ser examinada, e a medida
em vigor. Então, é só restringir ao máximo e fíxar
um prazo para o assunto realmente ser examinado pelo Congresso. O decreto-lei entraria em
vigor, mas o Congresso poderia derrubar a medida em 24 ou 48 horas
Quanto a valorizar as Câmaras Municipais e
as Assembléias Legisltivas entendo que se trata
do mesmo princípio de valorizar o Congresso Nacional. Não sei se entendi bem, se seria estender
aos fv\unicípios e aos Estados o sistema parlamentar de Govemo. Perfeito, estou de pleno acordo. O processo eleitoral tem que ser moralizado.
Não sei até que ponto a Constituição poderia entrar nessa área - é mais matéria de lei ordinária
- para regular o processo eleitoral.
Quanto ao parlamentarismo, estou de acordo,
sou francamente favorável. Não sei se neste memento haveria condições para se adotar esse regime, não por questão de o partido político ser
fraco ou forte. Faltam condições políticas para
se adotar a medida. Talvez se possa partir para
esse meio termo, um presidencialismo com um
pouco de parlamentarismo, como uma primeira
etapa para se chegar até o parlamentarismo propriamente dito.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Com a palavra o Sr. Rubem de Azevedo Uma.
O SR. RUBEMDE AZEVEDOUMA- Embora
eu tenha preocupação quanto às indagaçaões do
Constituinte Jorge Hage, ocorre-me examiná-Ias
pela ordem em que foram formuladas.
Na parte expositiva de sugestões que fiz, não
levei em conta a mudança ou não do sistema,
mas me parece que algumas medidas que propus
para o estudo da Constituinte, na hipótese até
de implantação do sistema parlamentar, se tornam mais urgentes, porque envolvem a modernização do Poder Legislativo e uma aproximação
maior do Legislativo com a sociedade. Não acredito em nenhuma afirmação que não vire provérbio. Dizer que o Congresso não está preparado
é uma ficção A instauração do parlamentarismo
provará se este Congresso está preparado ou não
para tanto. Então, seria o caso de dar m9is ênfase
à necessidade de modemização, de reforço dessa
consultoria que o Congresso vai fazer no caso
do parlamentarismo em várias áreas, para a tomada de decisões mais prontas e mais eficazes.
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Quanto à questão da reforma ou não, da mudança do processo eleitoral brasileiro, quero lembrar que, pela primeira vez na história eleitoral
no Brasil, nos cento e sessenta e tantos anos
de eleições, o povo brasileiro votou por sua maioria absoluta. Mesmo nas eleições tidas como as
mais representativas num passado recente como
foi a do Sr. Jânio Quadros, votaram menos de
25% do eleitorado, ou melhor, o eleitorado era
inferior a 30% e votaram menos de 25%. Esta
Constituinte, pela primeira vez, está até me surpreendendo. Constatar este fato após 41 anos
de experiência de Congresso Nacional é muito
representativo. Não há o que mudar. É preciso
aprofundar, talvez ampliar a extensão do direito
de voto - estendeu-se ao analfabeto - talvez
ampliar a faixa etária, jovens de 16 anos. Não
sei. É uma questão a estudar.
No caso dos decretos-leis, concordo com o
Ary Ribeiro. O Estado moderno talvez tenha necessidade de decisões prontas, mas é preciso inverter uma fórmula de votação. Em vez de ser
aprovado, porque não foi votado, ser rejeitado.
E que o Congresso tenha direito de emendá-lo,
para corrigir eventuais distorções e torná-lo então
aproveitáveI.
Quanto à íníciatíva popular, discordo dos colegas que foram contra. Em minha exposição sugeri
fórmulas de regulamentação da manifestação da
comunidade, para levar seus anseios ao conhecimento do Congresso. O Congressista não é onisciente. Por mais que o queira ser, nem sempre
o consegue, a fim de obter as informações que
alguns setores da sociedade têm e que escapam
ao Congresso. Então, através do direito de representação ampliado seria uma forma de atender
a esta iniciativa, ou seja, a solicitação de diplomas
legislativos, ou providências até fiscalizadoras do
Executivo.
Quanto ao Vereador, concordo em que algo
deveria ser feito, para que não se voltasse a ter
como no passado o exercicio de um múnus civico, sem remuneração. Algo precisaria ser feito,
no entanto, para evitar abusos, que denigrem, a
partir dessa-área municipal, a imagem do legislador, que tem contato com sua comunidade, e
acabo atingindo às vezes involuntariamente o legislador em patamar mais alto.
São estas as minhas idéias.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha.) Com a palavra o Sr. Tarcíslo Holanda.
O SR. TARCíSIOHOLANDA- Tenho a impressão de que a maioria dos jornalistas é parlamentarista. Todos têm simpatia pelo parlamentarismo,
como de resto a elite política brasileira, a elite
civil brasileira. É claro que parlamentarismo sem
dissolução do Parlamento também não existe. O
parlamentarismo tem que ser na forma clássica
ou então não é regime parlamentarista. Concordo
também com Rubem de Azevedo Lima e Ary Ribeiro, ao se referirem à frase do Pelé quando
afirmou que o povo não sabe votar. Há condições
sócio-econômicas, culturais, políticas, concretas
que devem ser examinadas em um País de dimensões continentais como o Brasil. Para citar um
velho chavão, este é um País arquipélago. São
várias ilhas culturais, dentro de um país de dimensões continentais. Não se pode pensar em parlamentarismo no Piauí, ou no Ceará, como queiram,

mas pode-se pensar em parlamentarismo no Rio
Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo,
talvez em certas formas. Pode-se, no entanto, pensar em parlamentarismo no Nordeste? Falemos
do Nordeste de modo geral - e o Constituinte
Jorge Hage também é do Nordeste - que ainda
guarda formas serrufeudaís de exploração econômica e política. O poder das oligarquias no Nordeste serve-se justamente desse sistema semifeudal, que prevalece na economia devido às relações de produção no campo. Esta é uma realidade da qual não podemos fugir. Além disso,
temos que verificar o problema do cartorialismo
brasileiro, que permanece. Será que a Constituinte, por um passe de mágica, vai eliminar esses
vicios da nossa formação cartorial colonial portuguesa? Tenho a impressão de que a fórmula mais
sensata seria partir para inserir o Congresso, Parlamento, com mais vigor, entre as instituições mais
importantes do Estado. O Congresso, por exemplo, passa a ter papel decisivo na derrubada de
Ministros de Estado, na derrubada isolada de determinado Ministro de Estado com um julgamento político. O Congresso ter poder de fazer o julgamento político do Governo, não só in totum mas
também com o impeachment do Presidente da
República, em crime de responsabilidade, até levando à cadeia. O Congresso inaugurar processos
isolados contra determinado Ministro ou contra
o dirigente de uma estatal que se comportou de
forma despudorada na aplicação de recursos públicos ou se revelou irresponsável na implantação
de determinado programa. O Congresso passar
a ter um poder maior. Quem sabe por este caminho não estaríamos inovando, criando fórmulas
de experimentação, que iriam desaguar no ideal
concebido e preconizado pelo nosso caro constituinte Victor Faccioni, como pelo nosso eminente
Ministro Paulo Brossard? Tenho simpatias rasgadas pelo parlamentansmo, como creio que também as tem o Presidente Bocayuva Cunha, o
Constituinte José Jorge e todos os demais presentes. Mas devemos ter cautela em relação a um
regime que requer sobretudo um aparelho do
Estado operado por uma burocracia competente,
cujos cargos sejam preenchidos mediante sistema de mérito, como ocorre na Itália, na França
e Alemanha Ocidental, onde estivemos. Tenho
medo de o Congresso partir, agora para uma fórmula parlamentarista como solução para uma crise política, e voltarmos a desmoralizar um regime
que é o mais aperfeiçoado de todos os regimes
políticos concebidos pelo homem. Concordo
com V. Ex' em que fórmulas de representação
em termos de legislação eleitoral, têm que ser
reexaminadas. O voto proporcional não tem condições de sobreviver, pois instaura-se no mesmo
partido um verdadeiro canibalismo entre companheiros que a ele pertencem. Poderíamos começar a experimentar uma fórmula, talvez, de voto
distrital misto, concebido em famoso estudo de
Gustavo Capanema e Nelson Carneiro, que estiveram na Europa, Alemanha, Inglaterra, França, e
Estados Unidos. Esse estudo concluía pela necessidade de um percentual de voto majoritário, taloporcional, através de listas que incluiriam figuras
de grande projeção nacional, às vezes estadual,
que não tenham o ranço daquela política clientelista do distrito, que não tenham o talento de fazer
política clientelista. Até Gustavo Capanema costumava citar o caso do Sr. Lobo Coelho, um político
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desse tipo, enquanto que ele se considerava um
político mais universal. Isso em uma parte, não
em relação à forma de representação, ao voto
distrital, porque o voto proporcional, todos sabemos, é cheio de vícios.
Em relação ao vereador, concordo com Rubem
Azevedo Lima, tem que haver algum meio de
valorizar a função do vereador, não voltando àquela forma antiga em que existia apenas o exercicio
simbólico, em termos de remuneração procurando talvez dar a ele uma destinação mais especifica
dentro da vída da sua comunidade, da sua cidade.
Em relação ao decreto-lei, concordo também
com Rubem Azevedo LIma e com nosso querido
companheiro Ary Ribeiro. O decreto-lei me arrepia, como arrepia o João Emílio Falcão. Acontece
que há certas ações no Estado em que são necessários instrumentos rápidos e eficientes, e há certas questões que são segredos de Estado, que
não podem ser objeto de discussão prévia na
sociedade. Mas o decreto-lei teria que sofrer fortes
restrições. E há aquela fórmula italiana, preconizada por um parecer do ex-Deputado Célio Borja, na Comissão Djalma Marinho, que poderia ser
objeto de exame e análises por parte desta subcomissão que, dentro de determinado prazo, se o
Poder Legislativo não se pronunciar rapidamente
em processo sumário sobre aquele decreto-lei,
ele seria rejeitado.
Em relação à participação popular, sou francamente favorável, e não sei por que algumas pessoas temem os ajuntamentos e as pressões populares sobre o Congresso. A pior pressão sobre
o Congresso é a subterrânea, e a clandestina,
que não se vê, que é exercitada sobretudo por
grandes grupos econômicos internacionais e nacionais, poderosíssimos, que se podem dar ao
luxo de ter representantes aqui dentro. No regime
capitalista, sabemos que o lobby é institucionalizado, mas no Brasil isso ainda não ocorreu, porque o lobby tem uma fronteira em que se confunde com a corrupção. Quando fui a Washington, no ano passado, acompanhando a visita do
Presidente Sarney, houve um fato curioso que
me vou permitir relatar. Trata-se das confusões
que se fazem com o lobby, nos Estados Unidos.
A legislação americana é rigorosíssima em relação aos descaminhos e desvíos do lobby. Enquanto o Presidente da República do Brasil merecia apenas uma referência na terceira página, o
que já era muita coisa, no Washington Post,
o prefeito de um condado da periferia de Washington ganhou um automóvel luxuoso de presente de determinado empresário, cujos negócios
o prefeito havia ajudado, e o Washington P08t
noticiou na primeira página sua destituição pela
Câmara Municipal, explicando que aquilo não era
lobby, mas prática de corrupção, passível, portanto, de processo de prevaricação, crime de peculato, e ele acabou sendo preso.
Coloquei este fato apenas para mostrar um dado dessas confusões que se fazem com relação
ao lobby, que é uma coisa; corrupção é outra,
comprar-se favor, pagar-se, é outra coisa.
Em relação à participação popular, acho que
a experiência italiana é vitoriosa e poderíamos
aplíca-là no Brasil. Se os ricos têm o poder de
penetrar no Congresso, - e sabemos que têm
- por que não os pobres? Determinado número
de assinaturas deveríam ser examinadas minuciosamente por assessorias: o parlamentar não será
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obrigado a fazê-lo; o Congresso terá que ter uma
assessoria destinada a fazer o exame e a peritagem de todo esse processo. Os Srs. poderiam
estabelecer as normas pelas quais essa participação se efetivasse. Concordo que essa seria uma
f6rmula de entrelaçar a sociedade e o Poder Legislativo. Creio que é isso.

o SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Com a palavra o Sr. Evandro Paranaguá.

o

SR. EVANDROPARANAGUÁ- Com relação
ao primeiro t6pico, parlamentarismo, confesso
que ti nível pessoal tenho simpatia por ele. Isso
é o que menos importa, mas a mim me parece,
e não tenho como deixar de repetir conceitos
já colocados pelos colegas que me antecederam,
que não estamos efetivamente no momento adequado para a adoção do parlamentarismo, e vejome forçado a repetir os argumentos de que não
temos partidos solidamente organizados para isso; não temos burocracia eficiente para dar continuidade de um gabinete para outro e, conseqüentemente, a margem de riscos que se abriria, porque também compartilho da opinião manifestada
pelos meus companheiros de que não pode haver
parlamentarismo sem dissolução do Congresso,
isso vira brincadeira, é uma obra de ficção que
dific.ilmente resistiria à prática, ao dia-a-dia, ao
confronto político. Coloco-me na posição de que
te6rica e doutrinariamente vejo com simpatia,
mas acho que ainda não está na hora de chegarmos lá por força dos condicionamentos negativos
inerentes ao subdesenvolvimento cultural e político do País como um todo.
Com relação ao processo eleitoral, indiscutivelmente o voto proporcional facilita, vamos dizer
assim, a prática de corrupção e de determinados
abusos do poder econômico. Mas eu estaria em
dlwl'da até que ponto uma outra modalidade eleitoral seria melhor. O voto distrital misto do sistema
alemão teoricamente parece muito bom, mas essa questão de aproveitar, em uma posição de
privilégio, determinados parlamentares, pareceme uma conotação um tanto elitista. Ou se aceita
o voto proporcional, ou o voto distrital como um
todo, a começar pela elaboração das listas, pela
precedência de uns sobre outros. Sobretudo, no
estáqío em que estamos, em que não há uma
consciêncía partidária muito aguda, não há uma
híerarquía Partidária baseada na carreira política
de se começar como Vereador, Deputado Estadual, Deputado Federal, enfim mandatos executívos isso tudo seria, inclusive, a pretexto de se
tentar corrigir ou diminuir a corrupção, poderia
ínsteurar-se novas formas de corrupção. É claro
que é um salto no escuro, não temos a experiência
Vivida aqui, mas vejo com cautela também essa
matéria.
Qr.Ianto à questão da mudança do Vereador
e Deputados Estaduais é lógico que o exercício
- como lembrou o Sr. Rubens Azevedo Lima
do múnus cíviéo, não é possível seja perpetuado
I}uma sociedade em processo de modernização.
E preciso que haja uma contrapartida em termos
remuneratívos, e também uma contrapartida de
fiscalização efetiva, para que não se caminhe para
descalabros e, consequentemente, para o descrédito da instituição legislativa, a partir dos âmbitos
municipal e estadual.
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Quanto à questão do decreto-lei, realmente, o
Estado moderno não pode dele prescindir, salvo
em situações excepcionais, porque fazer disso
uma rotina sena a negação da validade da Importãncia do Poder Legislativo. E uma medida desta
natureza deve ser condicionada à adoção de prazos e medidas muito claras e nítidas, muito bem
especificados, para que não ocorram abusos, como acontece hoje, em que não só o direito do
parlamentar enquanto parlamentar, a Importância
da instituição legislativa como tal, como o direito
do cidadão como tal, são freqüentemente ignorados.
O último tópico, a questão da participação popular, parece fundamental, não vejo como possa
existir uma democracia de fato que não passe
pela organização de base, pela organização do
quarteirão. Não pode haver qualquer medida restritiva à participação popular, em todas as instâncias, em todos os momentos, em todos os níveis
e situações, seja ao longo da elaboração de uma
nova Constituição, ao longo da permanência da
Assembléia Nacional Constituinte, seja no funcionamento do Congresso Nacional nas suas atividades normais, em que não há uma Constituição
em elaboração. O que existe, efetivamente, é um
lobby subJiminar, às vezes, e ostensivo outras.
É o lobby dos bem vestidos, das pessoas charmosas, que falam bem, que têm um enorme poder
de persuasão e, freqüentemente, para todos os
setores, e não apenas no parlamentar, que têm
uma convicção menos firme, um caráter menos
valioso, agem de forma predatória, jogam bruto,
corrompem, fazem todo tipo de negócio para tentar impor suas verdades, seus negócios, seus interesses. O lobby dos mal vestidos, dos mal cheirosos, dos pés descalços é o mínimo que se pode
querer para apresentar, em contrapartida ao lobby do poder econômico, dos que não são os
deserdados da sorte. Também é verdade que na
estrutura que hoje vivemos, apesar de estarmos
na vigência de uma chamada Nova República
que, segundo Raimundo Faoro - é ele que diz,
não sou eu - tem sido o Estado Novo do PMDB,
não tem sido muito fácil a esses lobistas - não
se pode chamar de lobista de pé no chão a essas classes, a essas categorias funcionais que
têm capacidade de protagonização menor, mais
limitada, chegar até ao Congresso - muitas vezes
têm dificuldade até física - como tiveram em
diversas oportunidades os professores, os índios.
E vejam bem, os índios aqui chegaram e levaram
horas e horas negociando, a nível de porteiro,
para tentar entrar no Congresso, em momento
em que existem até Subcomissões que discutem
sobre direitos de minorias, e evidentemente, eles
são minoria. De maneira que sou francamente,
absolutamente, ostensivamente a favor de que
sejam criados todos os mecanismos que facilitem
a participação popular em todos os momentos
da atividade do Poder Legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Gostaria de agradecer aos nossos jornalistas a
paciência, pois ainda temos três Constituintes. O
interesse pela presença dos senhores aqui é tão
grande que ainda temos três Constituintes inscritos, o primeiro, o nosso l°-Vice-Presidente Rubem
Branquinho.
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O SR. CONSTITUINTE RUBEMBRANQUINHO
- Sr. Presidente, neste momento está ocorrendo
uma reunião da minha bancada à qual devo comparecer, lamentavelmente, logo após mmha pequena intervenção, peço licença, inclusive aos
ilustres jornalistas, para me retirar, devido a esse
compromisso. E lamentavelmente porque estamos fechando com chave de ouro maravilhosas
exposições que aqui tivemos nestes dias. Fiquei
muito feliz hoje, ao ouvir os jornalistas expressarem pontos de vista que eu, como homem comum, exercendo meu primeiro mandato, sempre
expressei. Espero que o Congresso Nacional possa retomar suas prerrogativas e moralize, inclusive, a nossa própria administração, nos casos,
por exemplo, de nomeações sem concurso público, "trens da alegria". Coisas que nos violentam,
inclusive o pagamento, por nós, do Imposto de
Renda.
Queria fazer uma pergunta ao jornalista Rubem
de Azevedo Lima a respeito de assunto que temos
discutido aqui e nos preocupa: é a questão do
quorum de votação. Devo dizer ao ilustre Presidente Bocayuva Cunha, a quem aprendi a respeitar, que já o conhecia pela História, apesar de
S. EX" ser jovem e forte. Minha pergunta trata
da questão diferenciada. O ilustre jornalista Rubem de Azevedo Lima poderia esclarecer sua sugestão?
O SR. RUBEM DE AZEVEDO UMA - Prefiro
uma fórmula em que haveria três etapas de votação: uma em que, na primeira delas, uma porcentagem que, a juizo da Assembléia, fosse estabelecida, de 7 ou 10% dos Senadores, ou dos Deputados se declarassem formalmente, como no passado - isso foi uma regra que se utilizou no
passado, o Constituinte Bocayuva Cunha é desse
tempo - em que se declarava em obstrução e
não havia um ônus em seus subsídros. Era um
direito. Nessa primeira etapa, diqamos, de cinco
sessões contínuas, em dias sucessivos, esses Parlamentares, Senadores e Deputados, estariam desobrigados até de comparecer a plenário. Garantiam, durante cinco dias, a não tramitação daquela
matéria, incluída na Ordem do Dia, pela maioria.
Normalmente é a maioria, com a Mesa, que dão
prioridade às matérias da Ordem do Dia Encerrada essa etapa, haveria, digamos, uma segunda,
de três sessões contínuas, em dias sucessivos,
para que a obstrução se desse nos termos regimentais tradicionais, como ocorre hoje: ocupar
o tempo, impedir a votação, levantar questões
de ordem, um trabalho quase que campal, uma
guerra dentro do plenário para Impedir a votação.
Encerrada essa etapa - não é uma coisa feita
por nada, mas para permitir que a maioria e a
minoria possam entender-se em torno de questões controvertidas que constam da Ordem do
Dia - não tendo havido esse entendimento na
pnmeira etapa, passar-se-ia à segunda, de três
ou quatro sessões. Aí a Constituinte estabeleceria.
Encerrado esse período, sem a aprovação da matéria controvertida da Ordem do Dia, convocarse-ia uma sessão para a votação, quer dizer, 5,
3, 8 ou 4, 9 e a IO" sessão para a votação daquela
matéria com qualquer número. A meu ver, o efeito
que se verifica, hoje, de se exigir quorum não
surte resultado, prova que é necessário às vezes
marcar 20, 30 sessões para se votar uma matéria,
podendo, depois de encerradas essas duas eta-

74

Quinta-feira 21

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE -

pas, votar-se a matéria com qualquer número.
Garanto que as forças que tiverem interesse em
não aprovar aquela matéria estarão no plenário,
e as que tiverem interesse em votá-Ia estarão,
também, no plenário Aprovada com qualquer número, por votação nominal, cada grupo, Maioria
e Minoria, assume suas responsabilidades, um
porque se ausentou e não veio contribuir para
rejeitar ou aprovar a matéria, e outro, porque veio
e votou a matéria.

o

SR. CONSTITUINTERUBEMBRANQUINHO
- Muito obrigado. Estou sausfeíto, acredito que
o nosso Relator vai aproveitar bastante essa idéia.
Conforme havia dito, peço licença para me retirar.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Com a palavra o nobre Constituinte Nilso Sguarezi,

O SR. CONSTITUINTE NILSO SGUAREZI Realmente, com essa participação brilhante, passamos a entender por que nos últimos tempos
a imprensa conseguiu se impor como o quarto
poder na SOCIedade moderna e civilizada.O poder
que a comunicação tem na vida moderna do homem principalmente na sociedade em modernização, o coloca com uma responsabilidade muito
grande nas mãos. Impressionou o depoimento
do jornalista Evandro Paranaguá, quando citou,
muito bem, o que a imprensa pode fazer para
realçar qualidades ou defeitos. Sou novato na Casa, mas trago a experiência de Vereador e de
três mandatos de Deputados Estadual, e creio
que a questão do recesso parlamentar está muito
mal colocada no Brasil, inclusive as Constituições
modernas nem a contemplam. A questão de disciplinar o recesso na Constituição é de economia
doméstica dos Parlamentos Ora, assistimos em
determinados momentos fatos inoportunos começarem a funcionar apenas em função da imposição do dia certo, teríamos que discutir, no próprio Regimento, o estabelecido do recesso. Temos hoje 116 dias de recesso por ano. Incrivelmente, se estabelece o recesso em branco antes
das eleições, porque é impossível ao Parlamentar
estar presente no Parlamento - Deputado Federal, Senador, Deputado Estadual e o próprio Vereador - e na campanha política. As distâncias
quilométricas no Brasil impedem que se esteja
presente em dois locais ao mesmo tempo. Há
que haver uma mudança fundamental: ou o recesso é depois da eleição, ou a eleição é antes
do recesso. Ficamos sob o bombardeio, sob a
critica da imprensa 60 dias antes da eleição. Terminada a eleição temos 85 dias de recesso parlamentar. De modo que temos que fazer uma inversão. É necessário que se tenha tempo para fazer
a campanha. Houve uma renovação de 2/3 neste
último Congresso. Como Deputado Estadual, defendia meus colegas Deputados Federais que
eram candidatos à reeleição, mas os novos subiam nos palanques e ficavam a cobrar: o que
é que estão fazendo esses Deputados que não
estão lá na Câmara? É uma vergonha! Porque
eles tinham interesse imediato em conquistar o
voto. Temos que fazer uma mudança profunda
na questão do recesso. Apresentei proposta de
que poderiamos eliminar 15 dias por anos e
acionai de recesso em quatro períodos. Mas ainda
estou convencido, depois de ouvir alguns colegas,
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e esta é a Subcormssão apropriada, a do Poder
Legislativo, que talvez, não se deveria incluir este
tema na Constituição, deixando-o para o Regimento do novo Congresso poderemos ter parlamentarismo ou presidencialismo, e essa questão
tem que ser debatida. Por que se passou a envidenciar a questão do recesso? Exatamente pelo
mícío da modernização da imprensa no Brasil.
Foi ela que chamou a atenção sobre a ausência
dos Parlamentares nas sessões do Congresso NacionaL Há 30, 40 anos, quando a imprensa não
tmha esse poder de fogo, e conseqLientemente,
nossas populações interioranas não recebiam a
informação com rapidez, com velocidade, apesar
da curiosidade em saber o que ocorria no interior
dos Parlamentos, o recesso nunca teve essa conotação pejorativa para o Parlamentar como a que
está tendo ultimamente. Sobre a união íntima entre a imprensa e o Parlamento, esta Subcomissão
deve ter a preocupação, inclusive, de criar fórmulas de estreitar os laços com a Imprensa. Há denúncias inconsistentes de que a imprensa tem
feito campanhas difamatórias do Congresso NacionaL Na questão do recesso, a imprensa realmente não se pode calar, pois constata que há
jeton, que o Parlamentar está ausente, fazendo
campanha política, onde, os ânimos se acirram,
e sobressai o emocional, o sentimental. A questão
do recesso é muito importante e deve ser discutida. Mais uma grande preocupação que tenho
relaciona-se à afirmação do nobre Constituinte
Farabulini Júnior, a questão da fiscalização, a
priori, que deveremos, realmente, ter no Brasil.
Hoje a fiscalização é apenas a posteriori. Vejam
V.Ex's que relativamente a garantia individual das
pessoas temos o mandato de segurança, remédio
jurídico para corrigir uma lesão quase sempre
irreparável. Ora, diariamente há denúncias, e a
imprensa é rica nesse setor, de corrupção, de
ilegalidade, de irregularidades. Está aí a questão
da ferrovia. Mas, o Parlamento brasileiro encontra-se atado para tomar a posição de sustar uma
obra pública, de impedir um pagamento ilegal,
enfim, de se posicioanar na contemporaneidade
que a ação do Governo está cometendo. O Poder
Legislativo necessita ter a capacidade e os instrumentos adequados para dar um prazo ao Tribunal
de Constas para fazer uma auditoria e, em função
desta, conseguir a prova idônea. A partir daí poderíamos utilizaraté mecanismos para a própria imprensa apresentar essas denúncias, porque ela
é mais ágil na descoberta desses fatos, fazendo
com que, dado um prazo aos Tribunais, a auditoria informasse ao Legislativo para numa determinação sua podermos sustar obras que, mesmo
aprovadas aprioristicamente, na sua execução é
que acontecem, como se diz na linguagem popular, as grandes "rnumunhas". Aprovamos na Assembléia Legislativa do Paraná um plano de viação de obras, de asfalto e rodovias, e na sua execução as célebres "cascas de ovos" causaram prejuízos imensos ao Estado, porque estava sendo
mal feita. O Poder Legislativo, hoje, não tem capacidade e instrumento nenhum para sustar uma
obra pública. Mas o Poder Legislativo é o órgão
fiscalizador do Poder Executivo e se afirma muito
mais quando consegue, efetivamente, exercer sua
função de fiscal. Estão aí agora os Estados Unidos, que demonstram ao mundo inteiro a ação
de fiscalização que o Congresso exerce na questão dos contra-revolucionários da Nicarágua
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Gostaria de finalizar, fazendo uma indagação
aos jornalistas que vivenciam, também, os interesses da suas empresas em determinados momentos em que devem apresentar denúncias que podem perturbar ou ajudar o Governo, que podem
fazer a mídia do Governo. Como eles veriam o
fato de se criar um ínstrumento através do qual,
apresentado a denúncia à opinião pública, o órgão
de imprensa pudesse apresentá-la ao Parlan nto,
e o Parlamento, requísitando dos Tribunais de
Contas uma auditoria competente, a fim de que,
em cima dessa denúncia, o Poder Legislativo,
com rapidez e celeridade, agisse no sentido de
que a fiscalização fosse não só a priori e a posteriori, mas concomitantemente, acompanhando,
inclusive as execuções das ações do Governo?
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Com a palavra o Sr. João Emílio Falcão.
O SR. JOÃO EMíuo FALCÃO - Sr. Constituinte, o tema é excepcional, comporta diversos
julgamentos. Seria ideal que o Congresso tivesse
o poder de fiscalização, também, na execução
da obra, embora creia que todos concordamos
com a sugestão do nobre Constituinte Farabulini
Júnior de um julgamento prévio. Essa fiscalização
deve ser permanente, mas acontece que o papel
do jornalista é o mesmo de V. Ex"s Quando o
jornal tem conhecimento de que uma obra está
Irregular, ou está havendo distorções, a função
dele é noticíar, a função do Governo é verificar,
e a do Congresso, é fiscalizar. O jornal apresentou
a den'1mcia a um poder maior que o do Parlamento, que é a sociedade. Minha ligeira discordância em relação à opinião de V. Ex" é que na
medida em que o jornal denuncia, um Parlamentar - como V. Ex" acabou de contar o caso do
Paraná - tem o dever público de se interessar.
O Parlamentar, no exercício de sua função, é que
levará essa denúncia do jornal para a frente ou
não. O jornal se beneficia quando a denúncia
for certa, mas quando for errada, o mesmo se
prejudica, e aí o jornal terá, também, maior responsabilidade. Pessoalmente, não creio que o jornal venha ao Congresso denunciar aquilo que
ele publicou, porque minha interpretação é a de
que, na medida em que publicou, fez a denúncia
para todos. O objetivo de V. Ex" é extremamente
salutar e daria uma nova dimensão ao Congresso.
Mas, há um porém: o Tribunal de Contas tem
condições de fazer uma auditoria? Não tem. O
Tnbunal de Contas da União está querendo fiscalizar os recursos mandados aos Municípios; o Senado barrou a proposta. São 4.100 Municípios
no Brasil, hoje. O Tribunal tem mil e poucos funcionários, está julgando processos, se não me
engano de três, quatro anos atrás. Dever-se-ia
criar um outro tipo de mecamsmo, talvez um corpo especializado de funcionários, na Câmara, no
Senado, que o próprio Deputado pudesse acionar
de maneira direta. Jogar-se para o Tribunal de
Contas da União ou para os Tribunais de Contas
Estaduais, tenho a impressão de que não vai dar
em nada. Por exemplo, se o arroz que veio da
utados da Comissão de Fiscalização dirijam-se
ao porto e perguntem qual é a guia de Importação
desse arroz. Foi a firma do Sr. Manoel das Couves.
Quem é ele? Trabalha na garagem do Palácio
do Planalto. Que se vá lá ouvir o Sr. Manoel das
Couves. Se ele não trabalha na garagem do Palácio do Planalto, mas no restaurante do Senado,
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que 'se vá atrás, até encontra-lo. O Parlamentar
tem muito mais força, mais consequência, na medida em que tiver esse objetivo, essa intenção
que V. Ex" e o Constituinte Farabulini Júnior demonstraram.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Sr. Ary Ribeiro, com a palavra.

O

O SR.ARYRIBEIRO-Também concordo com
as observações do João Falcão. Uma vez que
a imprensa publica, denuncia um fato, a denúncia
já é pública. Cabe, agora, aos órgãos interessados
tornarem as providências. Acho também, que o
Tribunal de Contas não deve ser envolvido nessa
questão. O Congresso Nacional deve ter um mecanismo próprio para isto e, hoje, já tem a Comissão de Fiscalização dos Atos do Poder Executivo.
Fiscalizar os atos do Poder Executivo implica poder flscalízar uma obra em andamento. Talvez
se pudesse aperfeiçoar esse mecanismo. Encontrade uma irregularidade, talvez o Congresso Nacional pudesse baixar um ato sustando a obra,
averiguando responsabilidade. É uma questão
apenas de aperfeiçoar um mecanismo que já existe hcje.
Era a observação que tinha a fazer.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Sr. Rubem de Azevedo Lima, com a palavra.

O

O SR. RUBEM DE AZEVEDO LIMA - Considero interessante a sugestão do Constituinte Nilso
Sguarezi de se criar mecanismos que dêem acesso imediato ao objeto das denúncias feitas pela
imprensa, ou por qualquer setor da sociedade.
Acontece que hoje, essas denúncias, mesmo apuradas em profundiadade pelo Congresso, se não
houver uma mudança de comportamento, uma
reforma no Judiciário, também não haverá conseqüências. A Contituinte também deve trabalhar
nesse campo, mas, articuladamente, com uma
reforma do Poder Judiciário, para dar mais rapidez
às decisões, a fim de que os responsáveis por
esses abusos não fiquem impunes por muito tempo, porque o exemplo de cima é que gera a ação
corruptora. O corrupto é de baixo.
Esta, em poucas palavras, é a minha opinião
sobre o problema.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Sr. Tarcísío de Holanda com a palavra.

tas da União deve voltar a ser institucionalmente
um órgão auxiliar do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, na fiscalização de fato do Poder
Executivo, e a fiscalização prévia poderá ser exercida pelo Tribunal de Contas da União, desde
que se promova essa sugestão que faz Rubem
de Azevedo Lima das mais eminentes personalidades envolvidas com o Poder Judiciário, no Brasil. Não aquela reforma judiciária que o Gen. Geisel apenas utilizou para fechar o Congresso, em
1977, mas uma reforma judiciária em que se ouçam todas as partes envolvidas no processo judiciário, a fim de que a justiça seja distribuída de
forma mais equânime e que ela chegue às classes
menos favorecidas da sociedade brasileira, que
não é o que se verifica atualmente. É evidente
que uma ação eficaz do Poder Legislativo na fiscalização do Poder Executivo, inclusive com julgamento prévio, só é possível com uma reforma
do Poder Judiciário, incluindo-se uma reforma
que dote o Tribunal de Contas da União de uma
estrutura capaz de assessorar o Congresso Nacional no julgamento político dos dirigentes públicos
deste Pais.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Evandro Paranaguá.
O SR. EVANDRO PARANAGUÁ - Acho que
as teses do Deputado Farabulini e do Deputado
Sguarezi se complementam. O julgamento prévio
e a fiscalização continuada nada mais são do que
duas faces de um mesmo problema. Estou persuadido de que, no momento em que aquela antiga Comissão de Fiscalização e Tomada de Contas, após a regulamentação do art. 45 da Constituição, deu lugar às Comissões de Fiscalização
e Controle, a partir desse momento, foram criadas
condições objetivas para que essas propostas que
são colocadas aqui possam ter um sentido prático
e sejam perfeitamente viáveis. Não vejo como isso
possa deixar de ser implementado, salvo por falta
de criatividade e de desejo de tornar operacional
aquilo que já existe efetivamente hoje, e que se
inclui no elenco das prerrogativas das Comissões
de Fiscalização e Controle, que funciona nas duas
Casas do Congresso.
Era isso que eu queria dizer.

O

O SR. TARCÍSIO DE HOLANDA - Apreciei
muito a intervenção do Constituinte do Paraná,
muito interessantes suas idéias a respeito da sugestão do Constituinte Farabulini Júnior de julgamento prévio dos responsáveis por irregularidades na execução de obras, na aplicação de investimentos públicos Mas lembraria, concordo inteiramente com a exposição do nosso amigo João
Emílio Falcão, a necessidade de se voltar aos
textos constitucionais clássicos em relação à função cio Tribunal de Contas da União. O Tribunal
de Contas da União, classicamente, é um órgão
auxiliar do Poder Legislativo. Durante o regime
autoritário, o Tribunal de Contas da União assumiu um papel acima do Congresso, acima do
Podei' Legislativo, entrando freqüentemente em
conflito com o Poder Legislativo. Na verdade, os
dois podem cumprir suas missões específicas
sem que um atropele o outro, submetendo-se
o Poader Legislativo sobre o poder específico do
Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Con-

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Constituinte Victor Faccíonoí, que é o nosso último debatedor.
O SR. CONSmUINTE VICTOR FACCIONI Sr. Presidente, Srs. Constituintes, prezados jornalistas que nos brindam, hoje, com uma valiosa
contnbuíção, além do prazer da presença, evidentemente. Estou constrangido por mais querer formular questão, dado o adiantado da hora. Tratam-se de profissionais que têm responsabilidade,
e reponsabilidade de chefia em setor de órgãos
de imprensa, que lidam com um problema muito
sério, que é o relógio, não poderia, de qualquer
forma, deixar de fazer pelo menos um registro.
Primeiro, a importância da presença de cada
um dos senhores, aqui, depondo numa Subcomissão do Poder Legislativo. Creio até que esta
prática deveria ser adotada, para que, periodicamente, houvesse no Congresso uma COmissão
que ouvisse, entre outros, em reunião interna,
os homens que fazem a crônica e a opinião pública. Há uma co-responsabilidade, uma copartici-
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pação, uma cómplementação do trabalho, e o
Congresso, entre outras coisas, a classe política,
de modo geral, tem pecado por não fazer avaliação, por não se reciclar. Isso é, da maior importância. Lamentavelmente, cheguei um pouco
atrasado, mas procurei, tanto quanto possível, informar-me das exposições iniciais e consegui, pelo menos, daqueles que o fizeram por escrito fazer
uma apreciação. Efetivamente, coincidem e se
complementam os pensamentos em muitas das
questões aqui formuladas. Eu me permitiria, por
isso, selecionar alguns pontos.
Todos, praticamente, se manifestaram favoráveis, em tese, à adoção do parlamentarismo, ou
ao sistema parlamentarista de Governo. Alguns,
senão a maioria, ou talvez todos, têm restrições
quanto ao momento, à oportunidade, entendendo, como disse Evandro Paranaguá, que foi o
último a se referir ao tema, que não estaríamos
num momento adequado para isto, pois não temos partidos organizados, fortes, e assim -por
diante. Mas formulo, a partir daí, a primeira questão: como estabelecermos um sistema de gover·
no que permita efetivamente a democracia, numa
sociedade eminentemente, fundamentalmente
patemalista? Como invertermos a tutela do Estado sobre a sociedade, fazermos com que a sociedade tutele o Estado, ou a tutela do Governo sobre
a sociedade, senão mudando o sistema de governo, já que estamos num Pais onde o poder econômico do Governo, inclusive, é mais forte do que
o próprio poder privado, mais forte do que a sociedade, havendo uma subordinação de interesses?
Como fazermos isso, senão dividindo as responsabilidades da chefia do governo, da chefia do
Estado? Como resguardarmos alguém, neste
Pais, em que o povo possa confiar? Vivemos a
permanente situação de que o Governo se desgasta, num País que cresce populacionalmente
num percentual dos mais altos; crescem as necessidades, os problemas, os reclamos; e o Governo
fica impotente, diante de ser ele o pai de tudo
e de todos. Até os empresários do setor privado,
que vivem falando contra a estatização, muito comumente, querem socializar, seus prejuízos. A prívatízação é apenas do lucro, não do prejuízo. Até
para eles o Estado serve, como pai. Como estabelecermos o resguardo de alguém, se o Chefe de
Estado também é Chefe de Governo? Veja-se o
que está acontecendo presentemente com o Presidente José Samey. Ele teve o máximo de popularidade, há alguns meses, era o pai da Pátria.
E agora? Desgastou-se o Governo, desgastou-se
também o Chefe de Estado. Em quem a Nação
confia? Numa nova liderança carismática, eventual, circunstancial, passageira, fugaz? Por outro
lado, como estabelecer a participação da sociedade? Democracia sem participação não é democracia.
Raul PilIa observa que, no sistema presidencial,
"o povo é o soberano de um dia, o dia das eleições". Depois, é esquecido. Aí assume o soberano
de todos os dias, o Presidente d~ República, e
o povo será lembrado somente numa nova eleição.
Mas existem outros dois problemas muito sérios, no País, que estão sendo questionados pela
sociedade: a responsabilidade e a punibilidade.
Aqui foi lembrada inclusive a punibilidade interna
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do Congresso. Nem esta existe. Quem é responsável por quê? Aonde? Como? o Presidente da
República, em última instância? Através de que
instituto? do impeachment?
Nos Estados Unidos, uma noticia de jornal levou o Presidente da República ao impeachment.
Mas e aqui? Nossa sociedade, nossa estrutura
política e jurídica teria condições para tanto? O
ex-Ministro da Fazenda, o Ministro Dílson Funaro,
declarou há poucos dias que a impunidade foi
responsável pela sabotagem exercida, via corrupção, ao Plano Cruzado. Há cerca de um ano temos
a denominada lei dos crimes do "colarmho branco". Não há falta de atualização do mandamento
legal para punição dos crimes do "colarinho branco", mas o Ministro foi impotente, foi incapaz.
Não há punibilidade. Como fazer isso, fora de
um sistema em que o próprio processo político
estabeleça tudo isso?
No sistema parlamentar, existe a responsabilidade, a co-responsabilidade, a co-responsabilidade do gabinete, a co-responsabilidade do parlamento, e existe a punibilidade, no minimo política, senão jurídica.
Diante da evidência de uma possível corrupção,
num sistema parlamentar, no mínimo cai o gabinete, ou o ministro e aí advêm as demais conseqüências.
Esta a questão que colocaria.
Se o sistema presidencial, ao longo de cem
anos, permitiu o fortalecimento da burocracia,
não ensejou o fortalecimento dos partidos, não
educou a sociedade para a democracia, será que
vai fazê-lo nos próximos cem anos? Ou será que
temos que iniciar,de uma vez por todas, um novo
processo? É o mesmo que admitir que a criança
não pode nascer porque não sabe caminhar. E,
depois, nascida, será que ela vai conseguir caminhar? Precisamos iniciar a mudança e creio que
esta, inclusive, é a mais fundamental. Se não a
tivermos não teremos as demais mudanças. Será
fatal.,
Considerado isto, independentemente do sistema de governo, formularia uma segunda pergunta: que modificações mais importantes os senhores veriam com relação ao Parlamento pós-46,
o Parlamento atual e o Parlamento que os senhores imaginam pós-Constítumte, independente do
sistema de governo?
Participei da Comissão de Fiscalização Financeira e acabei saindo antes de ser responsabilizadopela minha irresponsabilidade por dela fazer
parte. Não há mecanismo, não há estrutura, não
há assessoria técnica, não se tem como apreciar
efetivamente as contas do Governo. Apenas examina-se o parecer, a contabilidade pública Acontabilidade não revela o essencial. O fundamental
é o que não aparece na contabilidade. Foram
aplicados os recursos? Aonde? Como? Quando?
Por fim, o problema da imunidade. Fiz uma
proposta tirando da imunidade parlamentar os
crimes comuns. Será que tirados os crimes comuns da imunidade parlamentar não seria mais
fácil o Parlamento policiar-se a si próprio? Será
que na imunidade parlamentar é necessária a presença do crime comum? Ou será que o cnme
comum não desmoraliza a imunidade parlamentar? Não vejo, em outros países, em outras nações
democráticas, a existência do crime comum na
imunidade parlamentar.

Senam estas, em síntese, as príncrpars questões
que eu colocaria, evidentemente profundamente
constrangido pelo adiantado da hora, mas também profundamente desejoso de explorar um
pouco mais a presença tão preciosa de cada um
dos senhores.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) João Emílio Falcão, com a palavra.
O SR.JOÃO EMÍuo FALCÃO-Sr. Presidente,
não é também só pelo adiantado da hora, mas,
na primeira pergunta, que é a mais longa, concordo plenamente com o raciocínio desenvolvido
pelo Consntumte Victor Faccioni, através de um
método socrático, para ver se o Evandro Paranaguá sai da armadilha que ele criou Na realidade,
está-se fazendo a pergunta para o Evandro Paranaguá e eu passo a primeira pergunta.
Em relação à Comissão de Controle, o Constituinte Victor Faccioni está fazendo uma ligeira
confusão. AComissão de Fiscalização da Câmara
é uma, e a Comissão de Fiscalização e Controle,
que ainda Tlâo está instalada na Câmara, deve
ser instalada nos próximos dias, é decorrente da
Lei Mauro Benevides, que regulamentou o art.
45. Conheço o Regimento da Comissão do Senado. Pelo Regimento, dava a Impressão de que
ela poderia funcionar muito bem Não funcionou
porque a Maioria não a deIXOU funcionar. O problema é saber se a Maioriado Governo vai querer
fiscalizar, ou vai querer receber as instruções do
Governo. Esse é um problema político, e não
adianta discutirmos agora.
A outra pergunta, sobre a diferença do Parlamento de 46, Parlamento atual e Parlamento futuro, é um tema que daria para pensar com profundidade, e eu, sinceramente, não quero dar uma
opinião ligeira, apenas por dar uma opinião. Não
gostaria de comentar isso porque não me sinto,
neste momento, em condições de fazer um julgamento dessa profundidade.
Quanto à imunidade, realmente é preciso ter
cautela. Claro que qualquer cidadão não aceita
que um deputado mate sua amante, sua mulher,
ou seu rival, no meio da rua, e venha para cá
valer-se da sua imunidade Hoje,mesmo, foipreso
um Deputado Federal, em Minas Gerais, sob a
acusação de subversão. Pode ser que ele esteja
infringindo a lei, pode ser que não. Comecei minha carreira como repórter de polícia, no Rio de
Janeiro, e cansei de ver policial, detetive, pegar
o sujeito e botar um pacote de maconha, uma
coisa qualquer no seu bolso, e acusá-lo de maconheiro.
É preciso ter muita cautela. Acabar com a imunidade pode ser muito bom e pode levar a uma
perseguição, a um critério policial em cima dos
Parlamentares. Também não gostaria de dar uma
opinião a respeito, porque as coisas na letra fria
são uma realídade e na prática são outra muito
diferente. E preciso um julgamento mais profundo sobre os casos, se se fizer isso.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Ary
Ribeiro, com a palavra.
O SR. ARY RIBEIRO - Quanto ao parlamentarismo, sou favorável. Acho que se poderia implantar agora, imediatamente. Não faço restrições
a isso. Quando disse que não via condições aqui,
acho que não há condições políticas no momento
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para se fazer isso. E uma questão de um ponto
de vista realista, mas, se houver, estou de pleno
acordo Deve-se quebrar esse círculovicioso,caso
contrário, nunca vai acontecer. Não se pode implantar o parlamentarismo porque não há partidos
políticos fortes, porque não há uma máquina administrativasuficientemente forte, adequada para
isso. Isso vai sempre ocorrer. Tem que realmente
mudar, quebrar esse círculo vicioso. Isso não é
o empecilho maior Penso que pode haver, no
momento, dificuldades políticas para se adotar
o parlamentarismo. Poderia correr o risco de não
funcionar, por questões políticas.
Quanto ao Congresso, só de 46 para cá, ou
a Constituição, em geral, é também um assunto
muito profundo, não dá para falar em poucas
palavras
A imunidade, como está hoje na Constituição,
está mais ou menos razoável. É uma questão
que também precisa ser examinada com muita
cautela, para evitar que se forjem processos contra Parlamentares. A questão tem que ser examinada com muito cuidado, porque a solução hoje
adotada não é a melhor. Quanto à fiscalização,
e o controle, eu havia dito que o caminho é o
da Comissão já constituída no Senado Federal,
que está para ser instalada na Câmara dos Deputados, talvez,aperfeiçoando um pouco mais esse
mecanismo, para que o trabalho dela seja, realmente, efetivo.
Era o que tinha a dizer.
O SR.PRESIDENTE(BocayuvaCunha) - Tem
a palavra o Sr. Rubem de Azevedo Lima
O SR. RUBEM DE AZEVEDO UMA - Repito
que se a vontade majoritária do Congresso é a
de instituir o parlamentarismo, que o faça, desde
que ele também contribua, agora, para fortalecer
o Legislativo, que vai precisar modernizar-se, e
ficar mais próximo da sociedade, traduzindo suas
aspirações, por várias formas, que caberá ao próprio Congresso, na sua soberania, decidir quais
serão. Não acredito, como já disse, que não haja
condições. Há condição, desde que haja uma vontade majoritária. O sistema vai funcionar ou não,
dependendo do próprio parlamento.
O segundo caso, a diferença de parlamento
para o atual Congresso e os outros que conheci.
Do ponto de vista constitucional e político, havia,
a meu ver, na primeira Constituinte, uma gama
de poderes muito ampla para o Legislativo, que,
no entanto, não dispunha de condições para traduzir, do ponto de vista prático, tudo aquilo que
introduziu em uma Constituição, por isso, ela acabou mais ou menos inoperante, a meu juízo, por
falta de condições de o próprio Congresso, com
aqueles poderes, exercê-los, na sua amplitude.
Não pôde exigir do Governo, do Executivo, que
aquela Constituição fosse toda cumprida na parte
social e econômica. Sendo assim, ficou uma
Constituição mais inscrita do que uma Constituição que valesse para o povo brasileiro.Era muito bonita, mas não funcionou
Na questão da imunidade em crimes comuns,
também concordo com o João Emílio Falcão.
Seria submeter o Poder Legislativo a um poder
subalterno, que não merece a confiança da sociedade, hoje. O crime comum de um Parlamentar,
a autorização para o processo, deve continuar
sendo dada pela Câmara a que ele pertence, isto
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devido a epísódios que conhecemos e que aconteceram. Aqui em Brasília, por exemplo, o ex-Deputa do Sinval Boaventura ia sendo vítima de uma
armação. Lembro-me, ainda, do Deputado Farabulini Júnior. Em São Paulo, a polícia botou uma
trouxínha de maconha em seu automóvel. Então,
nisso há que se ter cautela.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha)-Tem
a palavra o Sr. Tarcísio Holanda.
O SR. TARCÍSIO HOLANDA - Sou parlamentarista, confesso, mas continuo a manter minhas
coruíícionantes e a restrição à implantação do
parlamentarismo, hoje, no Brasil. É claro que, se
a maioria parlamentar, a maioria do Congresso,
resolver implantar o parlamentarismo, que o faça,
desde que o parlamento brasileiro tome as providênc:ias que os especialistas apontam como necessárias a um regime parlamentar verdadeiro,
desde a dissolução do parlamento, a crimes de
responsabilidade e tudo mais. Mas continuo com
meu ponto de vista, de que poderíamos começar,
progressivamente, a implantar formas de parlamentarismo, dentro de um regime presidencialista experimentando, cautelosamente, essa nova
forma de governo, que o Brasil só conheceu, durante uma fase em que era uma elite de grandes
políticos, mas circunscrita, e o País talvez não
tivesse nem dez milhões de habitantes. Essa foi
a experiência imperial de 1840. Tenho uma visão
cautelosa,
O Presidente da República, no Brasil, continua
sendo um imperador, o rei. Certos poderes do
Poder Executivo precisam ser retirados, sem deixá-lo, como na Constituição de 1946, inteiramente à mercê da fúria dos elementos. Dizia-nos Dr,
Tancredo Neves, em inúmeras análises que nos
fazia informalmente, que o golpe de 1964, tinha
sido o resultado do esgotamento das instituições
d~arta de 1946. E aí está relacionado, provavelmente, com suas indagações a respeito do Congresso, criado e instituído pelas instituições de
1946. O Congresso, como aliás acentuou muito
bem Rubem de Azevedo Lima, foi muito bom,
na armação do Estado liberal, mas foi muito frágil
e tímido, em matéria de abertura social. A Carta
de 1946, por ter sido um compromisso político,
deixou até de regulamentar o direito de greve.
Assegurava esse direito, mas nunca o regulamentou. Tanto que, quando veio o golpe de 1964,
os militares não tiveram muita dificuldade em erigir uma série de dificuldades, de restrições, que
tomaram, absolutamente inexercível o direito de
greve, que era assegurado pela Constituição de
1946.
Quanto à imunidade, mantenho o que meus
companheiros disseram. É preciso muita cautela
- conheço o aparelho policial, também fui repórter policial no Rio de Janeiro, como o João Emílio
Falcão - com a polícia brasileira, que é formada
de quadros habitual e freqüentemente desqualificados. E os Deputados e Senadores precisão
estar fortemente protegidos contra esse tipo de
processo a que se referia o Rubem de Azevedo
Lima, como o do ex-Deputado Sinval Boaventura,
que, em uma estrada foi interceptado por uma
patrulha, que colocou em seu carro um monte
de maconha.
O Congresso - isso entraria na preocupação
de V. Ex", em relação a esse abalo de crédito
que a instituição sofre perante a opinião pública

- deve tomar certas medidas, capazes de aplicar
uma correição interna, que assegure a punição
de certas pessoas. Aliás hoje, lembrei-me de um
axioma dos jesuítas, que é o seguinte: "O pecado
é o que é público". Desde que o Parlamentar
tenha cometido um atentado ao pudor e que ele
seja secreto, não existe. Mas desde que seja público, a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal
devem tomar conhecimento do crime ou da Infração ou da falta de pudor, no exercício do mandato,
e deve agir, em conseqüência, com rigor. Isso
realmente, fará com que a instituição cresça, aos
olhos da opinião pública.
;,
Houve caso, aqui, de Deputado que, usando
da imunidade parlamentar, espancou um pobre
vigia de um prédio e nada lhe aconteceu. Houve
o caso de um outro Deputado que, também usando da imunidade parlamentar, em pleno meio-dia,
em Brasília, atirou em um pobre motorista de
ônibus e nada lhe aconteceu A Câmara dos Deputados o protegeu. Essas, realmente, são falhas
que desmoralizam o instituto das imunidades parlamentares, mas não justificam sua eliminação.
O Parlamentar tem que continuar abrigado sob
o manto das imunidades, sob pena de sofrer, em
um País como o Brasil, que não é um País sério,
graves constrangimentos no exercício do mandato.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha)-Tem
a palavra o Sr. Evandro Paranaguá.
O SR. EVA!'IDRO PARA!'IAGUÁ - O Constituinte Víctor Faccioni, em certo momento da sua
exposição, deixa transparecer, a meu ver claramente, os riscos do presidencialismo, quando S.
Ex" se refere ao carisma. Eu me permitiria ponderar que carisma é como juventude, não é um
pecado. ótimo para quem o tem.
Em seguida, S. Ex" fala também nas questões
da responsabilidade e da punidade e lembra,
exemplificando, colocações feitas pelo ex-Ministro
Dílson Funaro, no que diz respeito à sabotagem
do Plano Cruzado.
Não quero ir além do que me é dado compulsar
como fatos reais. Mas faria, rapidamente, uma
especulação. A maior responsabilidade pelo fracasso do Plano Cruzado se situou a nível do Governo quando se recusou a fazer correções mais
profundas, tempestivamente, naquele plano, a
meu juízo, exclusivamente por uma razão: não
foi para o PMDB vencer as eleições, pois se o
PFL dividisse os louros eleitorais com o PMDB
até para o Presidente José Sarney, possivelmente
isso seria muito mais cômodo. Isso aconteceu
- e estou vendo o nobre Constituinte Bocayuva
Cunha me olhando - precisamente para impedir
que Leonel Brizola vencesse as eleições no Rio
de Janeiro e no Rio Grande do Sul, pois esta
possibilidade, a meu juízo, se converteria numa
forte probabilidade. Em certa medida, pelas voltas
que o mundo dá, acredito que o Governador Leonel Brizola tenha sido o grande responsável pelo
fracasso do Plano Cruzado involuntário, evidentemente. Ainda com relação ao parlamentarismo,
em vários momentos, na trajetória de 1946, após
o 29 de outubro de 1945, a queda do Estado
Novo, até outubro de 1965, quando foi editado
o AI-2, que extinguiu, através de ato complementer-os partidos políticos então vigentes, que eram
o;; mesmos de 1946, ao longo dessa temporada
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política e parlamentar teria sido possível e muito
mais facil a adoção do parlamentansmo do que
neste momento, porque, numa sociedade menos
complexa, como era aquela, com partidos efetivamente mais bem-estruturados e bem-definidos
do que hoje, teria sido mais fácil. E atribuo, primordialmente, à postura militar, que é tradicionalmente tute lar, o intervencionismo no processo
político, a não-adoção do parlamentarismo naquele momento. É preciso não esquecer também
o permanente namoro da UDl'l com os quartéis.
Associando-se esse namoro da UDN com os
quartéis a postura tutelar dos militares, a ojenza
dos rmlitares ao parlamentarismo, seria querer
muito de um homem puro, de um doutrinador
puro do parlamentarismo como o Dr. Raul Pilla
e seus seguidores, se tornasse vitoriosa a idéia
naquele momento. Com relação à questão da
imunidade parlamentar, confesso que fiquei um
tanto abalado ao ouvir os depoimentos dos meus
companheiros, porque não tenho como negar
que, em tese, pelo menos, não posso concordar
que um crime comum seja resguardado pela imunidade parlamentar. Mas, considero as peculiaridades do que acontece em nosso País, e aquilo
que sabemos, que é a falência do poder constituído a nível de segurança, que é a polícia, o
aparelho de segurança e de repressão num bom
sentido.

Subcomissão do
Poder Executivo
ATA DA i- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA,
REAUZADA EM 13-4-87

Às dezoito horas e quarenta e um minutos do
dia treze de abril de mil novecentos e oitenta e
sete, reuniu-se a Subcomissão do Poder Executivo, em sala própria do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, sob a Presidência do Senhor Constituinte Albérico Filho. Compareceram os Senhores
Constituintes: Albérico Filho (Presidente), César
Cals Neto, Eduardo Bomfim, Enoc Vieira, Henrique Eduardo Alves, Hugo Napoleão, Humberto
Souto, José Fogaça, Jutahy Júnior, Leur Lomanto, Paulo Roberto Cunha, Costa Ferreira, Manoel
Moreira, Israel Pinheiro, Jorge Leite,Marluce Pinto,
Ruy Bacelar e Egídio Ferreira Lima. Aberta a reunião, o Sr. Presidente passou a palavra ao Constituinte José Fogaça, que apresentou sua pauta
de trabalho com os seguintes itens para discussão: 1) Regulamento Interno das atividades da
Subcomissão; 2) Cronograma das atividades; e
3) Questões básicas para exame da Subcomissão.
Usaram da palavra os Senhores Hugo Napoleão,
Henrique Eduardo Alves, Israel Pinheiro, Leur Lomanto e Jutahy Júnior. Concedida a palavra ao
Constituinte Egídio Ferreira Lima, este prestou
esclarecimento à Subcomissão sobre o Projeto
de Resolução rr 3, de 1987, de autoria do Senhor
César Cals Neto, que "define, preliminarmente,
o sistema de Governo a ser instalado no Brasil
e a duração do mandato do atual Presidente da
República". Usaram da pê!3vra os Senhores: José
Fogaça, Humberto Souto, César Cals Neto, Manoel Moreira, Henrique Eduardo Alves,Jutahy Júnior e Jorge Leite. Esgotada a matéria, o Senhor
Humberto Souto, com a palavra, sugeriu que fos-
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se convidado o Excelentíssimo Senhor Ministro
Marco Maciel para participar dos debates de audiência púbhca, Por sua vez, o Constituinte Leur
Lomanto sugeriu o nome do Senhor César Saldanha, professor de DireitoConstitucional da Universidade de São Paulo. Não havendo quem quizesse
fazer uso da palavra, o Senhor Presidente anunciou que durante a próxima reunião poderiam
ser apresentadas mais sugestões para as audiências públicas e convocou uma reunião ordinária
a realizar-se no dia quatorze de abril,às nove horas
e trinta minutos, para deliberar sobre a pauta apresentada pelo Senhor Relator. As notas gravadas
e traduzidas passarão a integrar a presente Ata.
E, para constar, eu, lole Lazzaríní, Secretária, lavrei
a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da reunião da Subcomissão do Poder Executivo.
Não há leitura da ata, por ser esta a primeira
sessão extraordinária desta Subcomissão. A reunião de hoje resume-se à análise do roteiro dos
trabalhos, como também do regulamento e da
proposição das questões básicas para exame.
Com a palavra o Senador José Fogaça, nosso
Relator, que elaborou as questões básicas para
exame.
o SR. RELATOR (José Fogaça) - Companheiros, temos aqui, pela ordem, três itens da
nossa pauta de hoje. O primeiro é a aprovação
do regulamento interno das atividades da Subcomissão, que fica, então, como uma espécie de
anteprojeto. Amanhã, as sugestões poderão ser
trazidas para acréscimo ou supressão de itens
ou de artigos, que os Srs. Membros entendam
compatíveis ou incompatíveis com os trabalhos
da Subcomissão. O segundo item da pauta é relativo a um cronograma das nossas atividades. V.
EX'" têm no final desse material que está grampeado, um quadro desta ordem, que colocamos
aqui, à frente, para que também possa haver um
acompanhamento. Trata-se de uma proposta de
roteiro de trabalho, também submetido ao plenário da Subcomissão. Este cronograma foi elaborado de acordo com as definições de prazos estabelecidas pela própria Mesa da Assembléia Nacional Constituinte, ou seja, os prazos aqui estabelecidos são rigorosamente aqueles que o Regimento define. O que deixamos em aberto para
uma futura mudança nos debates ou sugestões
dos Srs. Membros da Subcomissão, é o que diz
respeito ao conteúdo das nossas reuniões. Chamo a atenção, inicialmente, para o fato de que,
segundo a última reunião da Mesa com os Presidentes e Relatores de Comissões, foi considerado
oficialmente como data de instalação da Subcomissão, o dia 9 de abril, quinta-feira. Portanto,
este é o dia que oficialmente será tomado como
ponto de referência, para a contagem dos prazos,
o que nos remete, então, para o dia 11 de maio,
uma segunda-feira, já que no dia 9 de maio se
completariam os 30 dias - como prazo limite
para a apresentação do anteprojeto do Relator.
É também importante perceber, neste cronograma, que há enormes lapsos de tempo decorrentes
de feriados, que nos tomarão grande parte de
nossas atividades nesta Subcomissão, como,
aliás, em todas. Assim, teremos, nos dias 17, 18,

19 e 20, uma sequência de feriados e, depots,
os dias 1,2 e 3 de maio. Por uma infeliz coíncidência, disporemos de quatro semanas de quatro
dias. Sabemos que na área legislativaIsto constituí
sempre um problema, eis que, geralmente determina uma ausência mais sentida dos Parlamentares em Brasília, o que dificulta bastante o andamento dos trabalhos. Queremos crer que a noção
de que nossas atividades se darão neste exiguo
espaço de tempo leve aos Membros desta Subcomissão e das demais - quem sabe? - a consciência de que temos de estar presentes em Brasília, mesmo nessas semanas interferiados, quando
se concentrará a parte básica das nossas atividades É quando faremos duas coisas: primeiro, o
levantamento das opiniões das entidades, dos
partidos, dos representantes da sociedade civil,
a partir das nossas sessões de audiência pública;
segundo, o debate em torno das matérias em
pauta.
Quena explicar aos nobres Constitumtes que
dividimos o trabalho em três tipos de atividades,
A primeira seria uma tomada ou levantamento
de opiniões a respeito de temas relativos ao trabalho desta Subcomissão. No matenal que foi distribuído, V. Ex" poderão acompanhar algumas
questões básicas para exame da Subcomissão.
Este material é apenas um roteiro de temas, um
itinerário de assuntos que poderíamos analisar.
Não representa um comprometimento de voto,
apenas uma proposta para tomada de opiniões.
Minha sugestão é no sentido de que, já na reunião
de amanhã e na de quarta-feira, pudéssemos, cedendo a palavra por um período de 10 minutos
à cada Constituinte, conforme o próprio regulamento estabelece, OUVIr suas idéias e até mesmo
opiniões concretas a respeito do tema.
o SR. CONSTITUINTE HUGO NAPoLEÃo Sr. Presidente, permite-me V. Ex' uma indagação
sobre o assunto?

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Pois não
O SR. CONSTITUINTE HUGO NAPoLEÃo Nobre Relator, minha intervenção tem o objetivo
de indagar a respeito do item 2 do roteiro. Dele
não consta a análise do presídencíahsmo puro,
com o Presidente eleito por via direta. Aqui há
quatro fórmulas: presidencialismo com Presidente eleito indiretamente; parlamentarismo puro;
presidencialismo com gestão de co-responsabilidade e parlamentarismo com eleições diretas
para Presidente.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Tem V. Ex'
inteira razão ao fazer esta ressalva. Não sei se
foi um erro de minha parte ou erro de cópia suponho que tenha sido meu - a inclusão dessas
opções apenas, sem menção àquela que é, evidentemente, a mais clássica, digamos assim, o
presidencialismo.
O SR. CONSTITUINTE HUGO NAPoLEÃo Se V. Ex' me permitisse, poderíamos incluir o
presídenciahsmo puro, com o Presidente eleito
direta ou indiretamente
O SR.RELATOR (José Fogaça) - Exatamente,
era esta a minha intenção. A observação de V.
Ex' é procedente.
O SR. CONSTITUINTE HUGO NAPoLEÃo Muito obrigado a V. Ex'
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O SR. RELATOR (José Fogaça) - Proponho,
portanto, uma série de temas nesse roteiro, que
adotaríamos apenas como ponto de referência
para uma tomada genérica de opiniões, sem que
isso representasse decisão ou comprometimento
de voto em plenano. Seria apenas para que tivéssemos, desde já, um ínício de debate e um certo
dírecronamento, pelo menos, para nossos trabalhos
Então, este seria o primeiro tipo de atividade:
a tomada ou levantamento de opímôes em torno
dos temas centrais da nossa Subcomissão. O segundo tipo de atividade seria exatamente o das
audiências públicas. Percebem nossos companheiros que teríamos tais audiências na terçafeira, dia 21, na quinta-feira, dia 23, na terça-feira,
dia 28 do mês de abril e depois, na terça-feira,
dia 5, e na quinta-feira, dia 7, do mês de mala.
Teriamos, portanto, se não me engano, seis dias
para audiências públicas. Procurei marcá-Ias para
os dias de notória presença dos Constituintes em
Brasíha. Apenas é preciso - há aí o recipiente
- encher esse recipiente com as propostas quanto às entidades ou pessoas que o Plenário entenda
de bom alvitre ouvir nesta Subcomissão. Caso
se entenda necessário um número maior de audiência, evidentemente haverá dias em aberto para essa finalidade. Não serão dias fechados, nem
necessariamente esse trabalho terá que ser feito
nesses dias exatamente, embora precisássemos
ter uma definição e uma proposta inicial.Inclusive,
no quadro geral o cronograma está a lápis, para
que possamos alterá-lo.
O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Pediria alguns esclarecimentos ao Relator. Durante que período senam realizadas essas
audiências? Quantos depoentes seriam convidados em cada uma delas? Qual o tempo de duração dessas audrêncías?
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Não há limite exato para o número de depoentes e também
não estabeleceremos um horário rigoroso, embora os horários regimentais compreendam apenas
a parte da manhã, ou seja, das 09h30 até, no
máximo, o início da sessão plenária Evidentemente, fixaríarnos o período entre 09h30m e 14h
O SR. CONSTITUINTE lSRAEL PINHEIRO O Regimento da Assembléia Nacional Constituinte permite que se vá até às 12h30m, com mais
uma hora de prorrogação.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Exatamente,
com uma hora a mais de prorrogação. Então,
teríamos até 13h30m, o que daria tempo para
ouvir dois depoentes. Seria possível trazermos
dois depoentes, e poderíamos fazer um painel.
Nada impede, todavia, sejam convocadas sessões
extraordinárias para depois da sessão plenária.
Isso dependerá do Plenário e de proposta do Presidente, como está ocorrendo hoje.
Há um terceiro tipo de atividade que estou propondo aos membros desta Subcomissão e que
considero de importância: o debate sobre a matéria em pauta. IntituJo "matéria em pauta" as propostas e sugestões enviadas pela Mesa a esta
Subcomissão. Se os senhores se reportarem à
última página relativa aos temas, vão encontrar
as sugestões oficialmente encaminhadas até o
dia 13 à Subcomissão do Poder Executivo pelos
Constituintes, ou por entidades da sociedade civil.
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Segundo propostajá aprovada na sessão anterior,
esse material deverá chegar às mãos de V. Ex's
Já foram remetidas aos respectivos gabinetes as
maténas que nos chegaram às mãos e que servirão de base para a análise que venhamos a fazer
nas sessões para este fim estabelecidas aqui, no
cronograma. Teriamos, por exemplo, no dia 22,
quarta-feira, o debate da comissão temática. No
dia 27, segunda-feira, a sessão ordinária se destinaria ao debate das matérias em pauta, o mesmo
ocorrendo no dia 29, quarta-feira, na segundafeira, dia 4 e na sexta-feira, dia 8. Enfim, dentro
da limitação extrema a que estão continqenctadas
as atividades desta Comissão, procurei, equilibradamente, destinar alguns dias à análise e debate
da matéria.

o SR. CONSTITUINTE LEUR LOMANTO Vamos ter conhecimento prévio do assunto que
será tratado nesses dias de reunião?
O SR RELATOR (José Fogaça) - Nobre Deputado Leur Lomanto, esse material já foi enviado
aos gabinetes.
O SR. CONSTITUINTE LEUR LOMANTO Indago de V. Ex" qual será a pauta da reunião
do dia 27.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Embora
tenha deixado esta questão para ser decidida pelo
Plenário, a matéria da ordem do dia, digamos
assim, poderá ser fixada ou a critério do Presidente
da Comissão, de acordo com o Relator, ou pelo
plenário na sessão anterior. Não quis estabelecer
esse critério porque entendo que isto cabena ao
Plenário
O SR. CONSTITUINTE JUTAHY JÚNIOR Nobre Relator José Fogaça, eu sugeriria que os
ternas fossem remetidos também aos suplentes,
porque é muito provável que eles participem tanto
quanto os titulares.

o

SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- A distribuição está sendo feita a todos os membros da Comissão, inclusive aos suplentes.
O SR RELATOR (José Fogaça) - Eu apenas
gostaria de por fim, chamar a atenção dos Srs,
Constituintes para uma questão que não depende
apenas desta Subcomissão e que foi incluída apenem como reflexo de decisão tomada pela Comissão Temática, da Organização dos Poderes e Sistema de Governo. Trata-se da discussão, no dia
22. quarta-feira, do parecer do Relator a respeito
de um projeto de resolução do nobre Deputado
César Cals Filho. Coloquei isto aí porque chegou
até nós um memorando, da Presidência daquela
Comissão, no sentido de que o dia 22 seria dedicado a esse fim. Portanto, não é uma decisão
tomada por esta Mesa, nem por esta relatona,
da qual participamos, na qualidade de Presidente
e de Relator, mas algo resolvido, pelos Presidentes
e Relatores das Subcomissões, juntamente com
o Presidente e o Relator da Comissão Temática.
() SR. CONSTITUINTEHENRIQUEEDUARDO
ALVES- Pediria um esclarecimento, nobre Relator. Esse debate não implicaria, obrigatoriamente,
uma tomada de posição ou decisão?
() SR. RELATOR (José Fogaça) sariamente.

Não neces-

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Está
presente o nobre Relator da Comissão Temática,
que nos pode dar um esclarecimento mais amplo
O SR CONSTITUINTE JUTAHY JÚNIORPermita-me, Sr. Presidente. Data venia, admito
que seja desaconselhável, inclusive, antes de a
questão ser abordada em toda a sua plemtude,
termos uma votação no dia 22 sobre o regime
de governo
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Pediria
ao Constituinte Egídio Ferreira Lima que prestasse um esclarecimento a todos os Srs. Constituintes.
O SR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRALIMA- Eu gostaria de prestar um esclarecimento
ao Presidente, ao Relator e aos integrantes da
Comissão.
Entendemos que a Cômissão da Organização
dos Poderes, que integramos, deveria estudar a
preliminar, porque esta interessa a todos, fundamentalmente às Subcomissões do Poder Executivo e do Poder Legislativo.Mas estou convencido
de algo que já posso antecipar: não deverei entrar
no mérito da questão, se devo antecipá-Ia ou não,
mas na análise da conveniência ou não dos Constituintes. No dia 22 vamos discutir a conveniência
ou não da antecipação
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Realmente,
é uma preliminar.
O SR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIMA- Se entender pela conveniência da antecipação, pedirei à Comissão Temática que a remeta
à Subcomissão do Poder Executivo, para que faça
a apreciação e, depois, a remeta à Comissão.
Creio que é a melhor solução, para evitar um
tumulto maior e respeitar a competência originária e primeira da Subcomissão do Poder Executivo.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sem prejuízo do Relator-Geral.
O SR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRALIMA- Sem prejuízo do Relator-Geral.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Evidentemente.
Antes de ouvir o Plenário, gostaria de dizer que
decerto a discussão dessa matéria vai deixar-nos
apenas em nível de preliminar, da conveniência
ou não dessa tomada de decisão Agora, isso não
resolve o nosso problema e a questão da responsabilidade desta Subcomissão. Quero dizer aos
caros companheiros desta Subcomissão que temos a irrecusável responsabilidade de apresentar
uma proposta. E este Relator, por bem ou por
mal, dentro de 30 dias terá que apresentar um
anteprojeto. Não quero que este seja apenas um
produto de laboratório, resultado de uma consulta
técnica, mas que reflita uma tendência dominante. Digo isso com toda a honestidade e com a
mais absoluta sinceridade. Quero que seja o reflexo majoritário do pensamento desta Subcomissão.
Portanto, é absolutamente necessário que façamos este prévio levantamento de opiniões sobre
os temas que aqui estou oferecendo. Isso não
significará uma decisão, um comprometimento
de voto, não significará, desde já, um fechamento
da questão, mas, sim, um roteiro para que o Rela-
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tor possa montar seu trabalho, sob pena de fíeermos numa situação que talvez seja a mais crítica
de todas as subcomissões desta Assembléia. Estamos aqui para decidir um assunto que realmente envolve a própria estrutura de poder. Há
uma dualidade, aí, inevitável: de nada me adiantaria apresentar um relatório que contradissesse
o pensamento e a vontade da maioria.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Peço um esclarecimento. Assaltou-me uma
questão: se esta Subcomissão, juntamente com
as demais Subcomissões da Comissão da Organização dos Poderes, entendesse que o Plenário
deveria decidir antecipadamente a prelimmar, seria regimental que o Plenário o fizesse? O Plenário
da Assembléia Nacional Constituinte encontra
amparo regimental para isso?
-.
O SR. CONSTITUINTE CÉSAR CALS NETO
- Meu caro Constituinte, esse projeto de resolução, de que tivemos a honra de ser co-autor, é
dispositivo regimental que introduz uma modificação no Regimento, para que o Plenário se manifeste sobre essa preliminar até o dia 15 de maio.
Foi uma primeira data que se imaginou.
O SR. CONSTITUINTE HUMBEROSOUTOInevitavelmente, esta Comissão terá que fazer esse
estudo para que a Comissão Temática opine, inclusive tecnicamente, se substituímos uma comissão técnica, para que volte ao Plenário. Acho
que este foi o caminho escolhido pelo Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte: a Comissão
- no caso, a da Organização dos Poderes funciona como informativa, para a matéria voltar
ao Plenário. Em decorrência do prazo proposto
pelo signatário da proposta, o Constituinte César
Cals Neto, e do despacho do Presidente, eu perguntaria: o projeto já foi despachado para a comissão?
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Quero
comunicar aos Srs, Constituintes que, segundo
mformação do Constituinte Egídio Ferreira Lima,
teria sido encaminhado hoje à Grande Comissão
Temática o anteprojeto de resolução de autoria
do Deputado César Cals Neto.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
-Isto é muito importante. Tenho a impressão
de que aí há muita sutileza. Esse projeto terá que
voltar ao Plenário.
O SR. CONSTITUINTE CESAR CALS NETO
- Pelo art. 81, a Mesa Diretora tem dez dias
para emitir um parecer e, após publicado esse
parecer, deverá ser convocada sessão da Assembléia Nacional ConstItuinte para discutir e votar
o projeto de resolução. Há prazos, e a matéria
terá que ir a plenário, com parecer a favor ou
contra.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Mas há uma divergência. O Presidente terá
uma séire de posições a tomar. Poderia receber
seu projeto e ele próprio despachá-lo. Poderia
mandá-lo para a Comissão. É preciso colocá-lo
em votação. S Ex", segundo estod percebendo,
escolheu este caminho: remeter a matéria para
a Comissão temática, vir à Comissão, por decisão
do Relator - inclusive parece já haver decidido
que a subcomissão específica é a do Poder Executivo - receber parecer, voltar à comissão temá-
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tíca, voltar ao Presidente e depois à Mesa, que,
aí, teria dez dias de prazo. Talvez não haja até
o dia 15 de maio.
O SR. CONSTITUINTE CESAR CALS NETO
- O § 2° do art. 81 do Regimento Interno da
Assembléia diz que no caso de um projeto de
resolução que altere o Regimento, e apresentado
por noventa e quatro Constituintes - é o caso
em apreço-,
"... este será lido e publicado no Diário
da Assembléia Nacional Constituinte e em
avulsos, sendo encaminhado à Mesa a fim
de receber parecer no prazo de 10 (dez) dias."
"§ 3° Publicado o parecer e distribuído
em avulsos, proceder-se-á na forma do § 1°
deste artigo."
Dizo§l°:
"No caso de o inciso I deste artIgo (...),
será convocada sessão, a realizar-se dentro
de 5 (cinco) dias, destinada à sua discussão,
em tumo único."
Todos os prazos estão, pois, delimitados no
próprio Regimento.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Veja bem, Sr. Presidente: O Regimento só delimita prazo admitindo que a Mesa da Constituinte
fosse emitir parecer sobre o projeto. E, ao que
parece, a Mesa não o ofereceu esse parecer. A
Mesa entendeu remeter a matéria para a Comissão temática, que a encaminhou à Subcomissão.
Veja bem que esse prazo de dez dias está prejudicado. Não sei como vamos fazer para que possamos cumprir a determinação regimental, já que
o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
não cumpriu o Regimento.
O SR. RELATOR (José Fogaça) -Até é possível que aconteça...
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Acho que a melhor solução o Presidente tomou, uma solução mais democrática, mais lúcida,
mais consentânea com a grandeza do tema.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - É possível
que esse tema vá a Plenário quando o trabalho
das subcomissões já tiver sido encerrado. Isto não
é impossível.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tenho
a impressão de que, depois da Subcomissão, antes de ir à Comissão de Sistematização...
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sim, antes
de ir à Comissão de Sistematização, o que cria
para nós uma dificuldade: não sabermos o que
o Plenário pensa a respeito do assunto antes de
mandarmos nosso parecer à votação.
O SR PRESIDENTE (Albérico Filho) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Manoel Moreira.
O SR. CONSTITUINTE MANOEL MORElRANão estou entendo muito bem -sou um homem
humilde - e tenho dificuldade de entender as
coisas.
O Projeto de Resolução do nobre Constituinte
César Cals Neto é pertinente e importante. No
entanto, o Regimento da Assembléia Nacional
Constituinte delibera sobre formas de trabalho.

Se essa preliminar for aprovada pelo Plenário da
Assembléia Nacional Constituinte, a Comissão vai
ter de se balizar regimentalmente a partir dessa
preliminar, que passa a ser assunto regimental
e, portanto, tem de ser cumprida e levada em
consideração pela Comissão. Fora disso, é invenção.
O SR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIMA - Estou colhendo a opinião de todos. Não
formei juízo, nem deveria tê-lo formado a esse
respeito.
Com relação a toda essa problemática regimental referida pelo Constituinte César Cals Neto,
vou examiná-Ia e pretendo indicar o caminho,
o roteiro, a fim de suprir falhas de procedimentos
que porventura tenham ocorrido até agora, e tentar indicar o melhor caminho, a melhor solução.
O SR. CONSTITUINTE MANOEL MOREIRAFiquei muito assustado com o fato de a Subcomissão funcionar como órgão técnico. Isso está
à margem do Regimento. Assim, os trabalhos da
Constituinte começariam muito mal.
O SR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIMA - Na mmha opinião pessoal, como disse
o nobre Constituinte Humberto Souto, a Mesa
agiu muito bem. A rigor, o Presidente da Subcomissão, poderia ter encaminhado à Presidência
da Comissão todas as proposições, para ganhar
tempo. E S Ex' fez isso. Para evitar uma burocratização maior, S. Ex' tratou de fazer a distribuição
direta para cada Subcomissão. E deliberou isso
de comum acordo com o Presidente da Comissão
da Organização dos Poderes. Creio que, ao remeter a matéria para lá, S. Ex' agiu muito bem.
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raço e nenhum atropelo no entendimento de uma
Comissão com outra.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Tenho a impressão de que teremos munes
problemas desse tipo. Estamos experimentando
uma forma nova de fazer um projeto, ou seja,
começamos do zero para subir a pirâmide. Iremos
encontrar fatos dessa natureza a toda hora e também uma série de empecilhos.
O nobre Constltumte tem razão, assim como
o nobre Autor e a Mesa. Estou procurando o raciocínio, mas tenho a impressão de que iremos deparar com isso. É realmente difícil. S. Ex' tem razão
quando dIZ que o Regimento já foi rasgado ao
estabelecer, especificamente, que haveria um prazo de dez dias para a Mesa emitir parecer e este
voltar ao Plenário. O Presidente da Constituinte,
dada a grandeza da matéria, resolveu mandá-Ia
para a comissão temática, que entendeu de mandá-Ia para a Subcomissão específica. Vamos trabalhar nas terças, quartas e quintas-feiras. Tenho
a impressão - se me permite o nobre Constituinte que nos antecedeu - de que não iremos
ficar apenas nesta matéria, pois ela é apenas um
dos itens a serem por nós debatidos. O Relator
e o Presidente tiveram um trabalho extraordinário
neste fim de semana e trouxeram uma gama de
sugestões sobre a volumosa matéria que discutimos na quinta-feira e que já está pronta para
o debate. De maneira que isso não irá ínvaltder
a continuidade do trabalho da Comissão. Mas,
embora sendo a matéria principal desta Subcomissão, para a qual os olhos da Nação voltados,
não cumpriremos a missão, porque realmente
não há forma regimental de fazê-lo.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL MOREIRAMas o que o Regimento determina...
O SR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIMA- Poderia ter mandado pelo Relator, poderia
ter distribuído logo para esta Subcomissão, mas
entendeu que a matéria abrangia, pelo menos,
duas Subcomissões e que deveria ser examinada
a conveniência ou não de toda essa problemática
referida pelo Constituinte César Cals Neto. Se tiver
que vir para cá, já virá com seu caminho indicado
e decidido pelos integrantes desta Subcomissão
e pelos membros da Comissão da Organização
dos Poderes e Sistema de Governo. Todos vamos
debater o assunto no dia 22.
O SR CONSTITUINTE MANOELMORElRAO Regimento determina que as sugestões sejam
enviadas à Comissão e à Subcomissão pertinentes A proposta do nobre Constituinte César Neto
é a de um projeto de resolução; difere, pois, de
uma simples sugestão. A continuar esse debate,
haverá protexto para retardar o início dos trabalhos da Subcorrussão, A opinião pública reclama
que comecemos nossos trabalhos estabelecendo
o roteiro. Devemos levar em consideração a iniciativa do S. Ex' das mais louváveis. No entanto,
se continuarmos esse debate, acabaremos embaraçando os nossos trabalhos e não estabeleceremos um roteiro.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Por
isso estamos indo primeiro para a Comissão, que
vai reunir-se em horário já determinado pelos seus
Relatores e seus Presidentes. Ficou certo que as
manhãs das quartas-feiras serão dedicados ao
trabalho das comissões. Não há nenhum emba-

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Perguntaria aos Srs. Constituintes, membros desta
Subcomissão, se deveríamos deixar para amanhã
a aprovação, tanto do roteiro apresentado pelo
nobre Relator como do regulamento de funcionamento da Subcomissão.
O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES- Acho que seria conveniente deixarmos
para amanhã, porque os temas são consensuais
e poderá haver o acréscimo de um outro tema.
Amanhã poderemos decídir sobre todos eles.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Gostaria
de sugerir também, se o ilustre Presidente me
permitir, que sejam oferecidas à Mesa as propostas relacionadas com as audiências públicas, ou
seja, quem e que entidades podemos convidar
para comparecer a esta Comissão Confesso que,
ao tentar fazer um levantamento, cheguei à conclusão de que o assunto interessa quase que estritamente aos políticos. As entidades da sociedade
CIVIl geralmente se recusam...
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Permita-me uma sugestão. Estamos discutindo muito sobre o problema do parlamentarismo.
Tenho a impressão que este vai ser o assunto.
Há um político que reputo competente e que está
preocupado com a questão, segundo as entrevistas que tenho lido. S. Ex' está sugerindo uma
forma intermediária entre o parlamentarismo e
o presidencialismo. Trata-se do Sr. Ministro Marco
Maciel. Tenho a impressão de que S. Ex' é uma
grande figura para participar de um debate sobre
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esse assunto nesta Comissão. Gostaria dé sugerir
seu nome.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - A sugestáo fica anotada. Espero que os Srs. Constituintes, se possível até amanhã, tragam outras
sugestões. Isto porque, pelo nosso calendário, na
próxima terça-feira teremos a primeira audiência
pública e, logicamente, precisaremos ter tempo
para convidar as autoridades que aqui estarão
presentes para debater conosco.
O SR. CONSTITUINTE JUTAHY JUNIOR Gostaríamos de ter a presença do Ministro Marco
Macicel, inclusive como Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - O
Constítulnte Israel Pinheiro está inquirindo o
Constituinte Jutahy Júnior.
O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO Estou indagando de S. Ex' se esta é uma proposta
de demissão para o Ministro Marco Maciel.
O SR. CONSTITUINTEJUTAHY JUNIOR - Estou apenas dizendo que gostaríamos de ter o Ministro Marco Maciel aqui como Constituinte, já
que S. Ex' é Senador.
O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO Seria interessante ampliar essa sugestão.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Permitam-me esclarecer: o art 16 do Regimento diz
que os Ministros de Estado poderão ser convocados para as Comissões, não para as Subcomissões. Em função desse artigo, ofereci sugestões ao Presidente da Comissão no sentido de
que, já que vamos ter de votar assuntos que dizem
respeito à Subcomissão do Poder LegislatIvo e
também à Subcomissão do Poder Judiciário e
do M:inistério Público, discutíssemos a oportunidade de convidar os dirigentes dos três Poderes,
P'll;é1, junto à Comissão, trazerem suas experiêncilfs e colaborações.
Com a palavra o Constituinte Jorge Leite.
O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Faço
um pedido a V. Ex', já que é do seu controle:
houve uma permuta e agora pertenço a esta Subcomissão. Fui comunicado, no entanto, de que
ainda não chegou a esta comissão o respectivo
expediente informando sobre tal permuta. Gostaria, pois, de pedir a V. Ex' que fizesse chegar às
minhas mãos tudo o que já foi decidido, todo
o expediente, enfim, toda a documentação, para
que eu me possa atualizar. Fui informado, hoje,
de que, a qualquer momento deve estar chegando
às mãos de V. Ex' o documento que confirma
minha transferência para esta Subcomissão. Fico
grato pela atenção de V. Ex' à minha solicitação.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Sua
soliciteção será, obviamente, atendida.
A palavra, agora, está franqueada aos Srs. Constituintes.
O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Gostaria apenas de elogiar o trabalho
da Presidência desta Subcomissão e do nobre
Relator - secundando as palavras do Deputado
Humberto Souto - pelo que já puderam apresentar a todos nós, membros desta Subcomissão.
Acredito que na reunião de amanhã já teremos
condições de aprovar o roteiro hoje apresentado.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Continua franqueada a palavra a qualquer dos Srs.
Constituintes. Comunico também que acabamos
de receber mais algumas sugestões. Pediria à Sra.
Secretária, lole Lazzaríni, que informasse aos Srs.
Constituintes sobre as últimas sugestões recebidas.
O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr.
Presidente, S. Ex' poderia esclarecer o que representa essa numeração, aqui: "Sugestões encaminhadas à Subcomissão do Poder Executivo, até
o dia 13 de abril de 1987; 217/8?
O SR. PRESIDENTE (Albérico FIlho) - Trata-se da data limite do número das sugestões
que a Subcomissão recebeu, até o dia 13.
O SR. RELATOR(José Fogaça) -Essa numeração foi dada pela própria Mesa. É o número
de propostas ou sugestões que a Mesa da Assembléia Nacional Constituinte recebeu. Aqui, apenas
reproduzimos esse número.
A SRA SECRETÁRIA(Iole Lazzarini)- Recebemos hoje a de n° 320/4, do Sr. Constituinte Geraldo Alckmin, que institui o sistema parlamentar
de governo. A de n° 321/2, do Sr. Constituinte
Geraldo Alckmin, sobre o sistema eleitoral na futura Constituição, se refere à eleição do Presidente,
do Vice-Presidente, dos Governadores, dos ViceGovernadores, dos Prefeitos e dos Vice-Prefeitos.
A de rr 463/4, do Constituinte Jamil Haddad, diz
que será eleito Presidente da República o candidato que obtiver mais da metade dos votos validamente expressos. A de n° 20318, do Constitumte
José Camargo, diz que, até trinta dias depois de
promulgada a presente Constituição, o TSE realizará um plebiscito, do qual participarão todos os
cidadãos maiores de 16 anos, para decidir se o
mandato do Presidente da República, empossado
a 15 de março de 1985, é de quatro, cinco ou
seis anos. Foram estas as sugestões recebidas,
Sr. Presidente.

o

SR. CONSTITUINTE LEUR LOMANTO Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Fdho) a palavra V. Ex'

Tem

O SR. CONSTITWNTE LEUR LOMANTO Gostaria de fazer também, uma sugestão, que
se refere à indicação do nome do Prof. César
Saldanha, professor de Direito Constitucional da
USP, Universidade de São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Perguntaria aos Srs. Parlamentares se há mais algum
nome a ser indicado para que começassemos
a trabalhar a partir de hoje.
O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES- Amanhã poderão ser apresentados os
demais nomes.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) hoje não há mais nomes?

Por

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - V.
Ex' já me esclareceu sobre o que solicitei. Agora
gostaria de ser atualizado sobre o rito processual.
Não cheguei a ter assento na Subcomissão do
Poder Legislativo. Estou chegando aqui agora e
não tenho conhecimento do rito processual das
emendas, enfim, das sugestões, ou seja, se elas
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vêm diretamente para a Subcomissão, de onde
vêm, por onde vão passar. Isso me parece fundamentaI para que se possa ter uma idéia de como
se processará a discussão, a votação, enfim, a
elaboração desse trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Nobre
Deputado, estamos começando hoje. Esta é, de
fato, nossa primeira reunião.
O SR. CONSTITUINTE:JORGE LEITE há qualquer rito definido?

Não

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) Já temos uma proposta do Relator.

Não.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - E
quanto a esse material que foi distribuído agora?
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Esse
material é esclarecedor de sua indagação.
O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE é um roteiro.

Mas

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Temos,
Constituinte Jorge Leite, um roteiro elaborado pelo Relator, Constituinte José Fogaça, a título de
sugestão de como serão desenvolvidos nossos
trabalhos. Logicamente, V. Ex' íré receber uma
cópia e poderá sugerir alterações. Amanhã, inclusive, colocaremos na pauta, para aprovação ou
não, esse documento.
Pergunto se há mais algum Sr. Constituinte que
se queira proununciar. (Pausa.)
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a sessão, convocando outra para amanhã, às
9h30m.
ATA DA 2' REUNIÃO ORDINÁRIA,
REAUZADA EM 14-4-87

Às dez horas e cinco minutos, do dia quatorze
de abril de mIÍ novecentos e oitenta e sete, reuniu-se a Subcomissão do Poder Executivo, em
sala própria do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do Constituinte Albérico
Filho. Compareceram os Constituintes: Albérico
Filho (Presidente), Eduardo Bonfim, Enoc Vieira,
Gumercindo Milhomem, Henrique Eduardo Alves,
Hugo Napoleão, Humberto Souto, Jorge Leite,
José Fogaça, Jutahy Júnior, Leur Lomanto, Paulo
Roberto Cunha, Vivaldo Barbosa, Manoel Moreira,
Marluce Pinto, Ruy Bacelar e Costa Ferreira. Abertos os trabalhos, a Secretária procedeu à leitura
da Ata da reunião anterior. Solicitando a palavra
para formular questão de ordem, o Senhor Vivaldo
Barbosa alegou que na reunião anterior foi discutido de forma exaustiva o projeto de resolução
de autoria do Constituinte César Cals Neto e, no
entanto, não constava da Ata. Em resposta à questão de ordem formulada o Senhor Presidente esclareceu que as notas taquigráficas, na íntegra,
fazem parte do corpo da Ata. Quanto ao aludido
projeto de resolução, o Senhor Presidente mencionou o fato de que a Subcomissão somente
tomara conhecimento de referida matéria na reunião extraordinária realizada na noite passada,
através do Relator-Geral, Constituinte Egídio Ferreira Lima e que, ademais, a Ata que foi lida é
relativa à ultima reunião ordinária e não a última
extraordinária. O Constituinte Ruy Bacelar solicitou a palavra e disse que no seu entender a Ata
a ser lida deve ser sempre a da reunião anterior,
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seja ordmária ou extraordinária, devido a continuidade dos trabalhos. O Senhor Presidente, tendo
em vista as ponderações de Suas Excelências,
acolheu as sugestões recebidas, inclusive no que
diz respeito ao registro do mérito e essência das
decisões e debates havidos nas reuniões. O Senhor Relator, Constituinte José Fogaça, com a
palavra, achou que se deveria recolocar em pauta
o assunto sobre o projeto de resolução do Senhor
César Cals Neto para dirimir as dúvidas que circulavam pela Imprensa. Após o franqueamento da
palavra aos Senhores Constituintes, para que se
pronunciassem sobre o tema, o Senhor José Fogaça esclareceu que no dia 22 o Relator da Comissão Temática deveria apresentar sua posição a
respeito da preliminar. Caso o parecer fosse favorável, então a matéria seria encaminhada às Subcomissões competentes. Usaram da palavra, para
discutir o assunto, os Constituintes: Vivaldo Baruto, Ruy Bacelar, Jorge Leite, Manoel Moreira, Hugo Napoleão, Henrique Eduardo Alves, Eduardo
Bonfim e Enoc Vieira.A seguir, o Senhor Presidente colocou em votação a proposta do Constituinte Jorge Leite, no sentido de que a Presidência
comunique à Comissão da Orgamzação dos Poderes e Sistemas de Governo que a Subcomissão
do Poder Executivo entende serem originários dela, tanto o parecer quanto o estudo sobre a preliminar aludida, assim como solicitar prorrogação
do prazo para apreciação da mesma, o que foi
aprovado por unanlrmdade. Ordem do Dia: Discussão e votação do Regulamento das Atividades
da Subcomissão. Em discussão usaram da palavra os Senhores: José Fogaça (Relator), VIvaldo
Barbosa, Humberto Souto, Ruy Bacelar, Jorge
Leite, Manoel Moreira, Hugo Napoleão, Henrique
Eduardo Alves, Eduardo Bonfim e Enoc Vieira.
Em votação, o Regulamento foi aprovado por
unanimidade, com as alterações propostas. Logo
após o Senhor Relator, tecendo considerações
a propósito do calendário das atividades, propôs
fossem apresentados os nomes a serem ouvidos
pela Subcomissão nas reuniões de audiência pública. Apresentadas as sugestões e postas em votação, foram aprovados os convites às seguintes
personalidades e entidades: MinistroMarco Maciel
e Paulo Brossard; Professores César Saldanha,
André Franco Montoro, Miguel Seabra Fagundes,
Raimundo Faoro, Miguel Reale Júnior, Josaphat
Marinho e João Amazonas; Ordem dos Advogados do Brasrl e Plenário Pró-Participação Popular
na C:onstituinte.Não havendo quem quizesse fazer
uso da palavra, o Senhor Presidente encerrou a
reunião às onze horas e quarenta e cinco minutos.
As notas gravadas, depois de traduzidas, passarão
a integrar a presente Ata. E, para constar, eu (IoJe
Lazzarini), Secretária, lavrei a presente Ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Albérico FIlho) - Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da reunião da Subcomissão do Poder Executivo. A Sr' Secretária procederá à leitura da ata
da reunião antenor.
(É lida a ata da reunião anterior)
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
discussão e votação a ata.
O SR. CONsmUINTE VIVALDO BARBOSASr. Presidente, peço a palavra para uma questão

de ordem. Na reunião objeto da ata, foi discutido,
de maneira exaustiva, o projeto de resolução tratando da definição preliminar do regime Isso não
consta como sendo objeto de debate aqui. Também não consta da ata que a Subcomissão solicitou à grande Comissão que remetesse a esta Subcomissão tal projeto de resolução. O fato de a
ata ser sucinta não quer dizer que, necessariamente, omita o mérito das questões, se registra
os oradores e o horário de abertura e fechamento
da sessão Creio que deveria constar da ata, ao
menos, o mérito e a essência das decisões e dos
debates aqui verificados.
O SR. PRESIDENTE (Albérico FIIho)-Anexados à ata, constam as notas taquigráficas das
sessões. V. Ex" perguntou a respeito do projeto
de resolução. Tomamos conhecimento dele, ontem à noite, através do Constituinte Egídio Fer~ir? Lima.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- (Iníciofora do microfone -Inaudível) Tecnicamente, discutiu-se isso.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Como
disse, nas notas taqUlgráficas anexas à ata, consta
isso.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Pelo que entendo, o Constituinte Vivaldo Barbosa deseja que conste da ata um resumo do
que aconteceu na reunião.
O SR. CONSTITUINTE HENRIQUEEDUARDO
ALVES - Explicitando-se todas as participações
havidas.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Correto Tudo bem.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Tenho a impressão de que isso é importante
para o registro da História.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) -Anexo
à ata está a tradução das notas taquigráficas. Se
V. EX' desejar que a tradução faça parte da própria
ata, nós a faremos constar.
O SR. CONSmUINTE ENOC VIEIRA -A ata
deve registrar sucintamente o que disse cada

Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) Secretária sabe disso.

A Sr"

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, aproveito o ensejo da questão levantada
pelo nobre Constituinte VivaldoBarbosa, para retornar esse tema. Ontem, não ficou claro, na nossa reunião, se a Subcomissão do Poder Executivo
avocaria a si o tratamento e a definição desta
matéria, ou seja ela persistiria em mãos da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de
Governo e da Relatoria-Geral. Como esta questão
foi tratada em reunião anterior, acredito que a
Subcomissão deveria tomar uma posição a respeito, para que possamos, de uma vez por todas,
dirimir as dúvidas que circulam hoje pela Imprensa. Ela volta a trazer a informação de que tal reunião será no dia vinte e dois, através da Comissão
de Organização dos Poderes e Sistema de Governo, o que contraria a deliberação do Plenário desta
Subcomissão.
O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSAEm reunião anterior.
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O SR. RELATOR (José Fogaça) -

Sim, Sr.

Presidente, Gostaria de recolocar esse tema em
pauta e indagar de V. Ex' que tipo de atitude ou
de posicionamento serão adotados.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Pela ordem, Sr. Presidente. Tenho impressão
de que isso ontem ficou bem esclarecido com
a intervenção do Relator-Geral da Comissão,
Constituinte Egídio Ferreira Lima, quando S. EX'
propôs - o que me parece foi aceito por consenso - o seguinte roteiro: recebido o projeto,
a Comissão remetê-lo-ia para esta Subcomissão
para ser relatado. A reunião do dia vinte e dois
seria apenas para decidir se devemos ou não antecipar o debate sobre a forma de governo a ser
adotado. Isso foi, mais ou menos, unanimemente
acertado aqui. Foi uma proposta do próprio Relator-Gerai da Subcomissão, que estava presente.
Por isso, é importante que conste da ata essa
decisão Se constasse sinteticamente da ata o que
disse o Relator-Geral da C:omissão, iríamos encontrar essas palavras.
O SR PRESIDENTE (Albérico Filho) - A ata
que foi lida hoje não é da reunião de ontem, mas
sim da que se realizou dia nove
O SR CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Deveria ser da de ontem.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Há sessões ordinárias e extraordinárias. Ontem, foi lida
a ata da sessão extraordinária. Hoje, a da sessão
ordinária. Correto?
O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSAPela ordem, Sr. Presidente. Permita-me colocar
ainda uma observação. Parece-me que o objetivo
desse projeto de resolução é exatamente decidir
se, preliminarmente, haverá esse debate ou não.
Esse é o escopo do projeto de resolução que
está a caminho e que ainda não chegou às nossas
mãos. Por tudo o que já ouvi sobre esse projeto,
essa é a intenção dele A discussão sobre o problema de decidir se haverá o debate preliminar ou
não é que deveria iniciar-se aqui na Subcomissão
do Poder Executivo.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- O Sr. Relator apreciará o projeto, que irá para
a Comissão Geral. No dia vinte e dois, esta o
submeterá à nossa apreciação - se devemos
ou não aprová-lo.
O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSAPerfeito. Agora esse ponto está esclarecido. Agradeço a intervenção a V.EX'. Teremos, então, ainda
um debate sobre o projeto antes do dia vinte e
dois nesta Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Não.
Pelo que ficou entendido ontem, Constituinte Vivaldo Barbosa, o Deputado Egídio Ferreira Lima
comunicou-nos que a Comissão Temática já teria
recebido oficialmente o projeto de resolução e
colocará em pauta no dia vinte e dois, em reunião
geral, para dar o destino devido à matéria. No
entendimento de S. Ex' o projeto de resolução
virá à nossa Subcomissão para que ela se posicione quanto ao mérito desse projeto. Isso é que
ficou entendido ontem com o Constituinte Egídio
Ferreira Lima.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO souro
- Solicito da Presidência o adiamento dessa reu-
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nião do dia vinte e dois para uma data posterior,
quando o nosso RelatorJá tiver oferecido seu parecer e já tivermos feito a reunião conjunta com
a Subcomissão do Poder Legislativo.Então a convocaremos para outra data posterior ao dia vinte
e dOIS, quando já teremos maior conhecimento
do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) -A reunião do dia vinte e dois não é para decidirmos
sobre o projeto, mas para apresentá-lo e para
fazer nossos devidos encaminhamentos, no caso
parei a Subcomissão do Poder Legislativo e para
o do Executivo. É nesse dia que ele vai ser apresentado ofícralrnente à Subcomissão. Depois, os
relatores se pronunciarão a respeito da matéria.
Pelo que entendi, foi isso que o Relator falou aqui
ontem, da conveniência da entrada da matéria
em pauta e qual o encaminhamento que ela teria.
Ele não se referiu a uma decisão sobre a etapa
prelimmar. Pelo que entendi foi isso.
Pediria a V. Ex", nobre Constituinte Ruy Bacelar,
que identificasse o propósito de sua dúvida, para
que o serviço taquigráfico da Casa o registrasse

o SR. CONSTITUINTE RUY BACELAR - Há
realmente uma confusão com relação à ata que
aqui foi lida. A coisa está meio confusa. No meu
entender, ela deve ser sempre a da sessão anterior, seja extraordinária ou ordinária, porque há
uma continuidade dos trabalhos. Ontem se tratou
do mesmo assunto que hoje estamos apreciando
nesta sessão ordinária. Então, não vejo por que
haver esse interregno, se vai haver uma sessão
extraordinária só daqui a 8 ou 10 dias, já que
o assunto diz respeito aos trabalhos normais da
própria Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Querro
comunicar a V.Ex' que estamos na fase de adaptaçào de funcionamento da própria Subcomissão.
A idéia de V. Ex' é válida. Procuraremos acatá-Ia.
() SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSApermite-me V. Ex" ainda sobre esta questão, entendo que o nosso relator deve fazer algum comentário sobre uma confusão que ainda persiste
em minha mente. S. Ex' iniciou algum esclarecimento sobre isso?
() SR. RELATOR (José Fogaça) - Não. No
dia 22, o Relator da Comissão Temática deverá
apresentar a sua posição a respeito da preliminar
- se convém ou não tratar dessa matéria. Decídído pelo sim, aí então seria ela distribuída para
as Subcomissões respectivas, no caso, a do Poder
Executivo, que daria o parecer sobre o meu mérito. Se não me engano, é essa a interpretação
que faço do que disse ontem aqui o Deputado
Egídio Ferreira Lima, ou seja, a reunião do dia
22 será da grande comissão para a análise da
preliminar. O mérito será de responsabilidade da
subcomissão.

o SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Ontem, quando falei que era preciso o esclarecimento do rito processual a ser por nós seguido
era exatamente por causa disso. Independentemente da vinda do Deputado Egídio Ferreira Lima
à Subcomissão, o Presidente e o Relator poderiam
entrar em contato direto com a grande comissão
para o estabelecimnto dos parâmtros de atuação
da nossa Subcomissão. Isso é necessário, porque
pode ocorrer, a qualquer momento, um conflito

- estamos aqUi tratando de temas correlatos como já está acontecendo em outras comissões,
pois tratamos de temas que podem e devem ser
analisados por outras comissões ou subcomissões. A minha impressão é que a definição deste
rito, trazido pela presidência, juntamente com o
relator, evidentemente direcionaria o trabalho para todos nós. Não entendo que deva ser a grande
comissão que tenha que decidir antes qual o caminho a ser tomado. Na verdade, as subcomissões vão ter um trabalho preliminar, de base para,
depois, ir subindo gradativamente. Está me parecendo que vai haver uma inversão nisso.
O SR. RELATOR (José Fogaça) questão que gostaríamos de dirimir.

É esta a

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Se
já houve essa inversão, não podemos aceItá-Ia.
Essas coisas precisam ficar devidamente esclarecidas. Desculpe-me, Sr. Presidente, mas entendo
que a grande comissão sobre a Organização dos
Poderes tem que ter os seus parâmetros também.
Ela não paira sobre as subcomissões com qualquer poder de decisão. Acho que temos que definir - e ontem pedi exatamente isso - o rito
processual desta Subcomissão, a sua competência, até onde ela vai; se vamos aceitar essa inversão - estou sabendo agora que houve, não sei
se houve votação ou não, mas a mmha posição
é contrária a essa inversão dos papéis
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Comunico a V. Ex', Deputado Jorge Leite, que na primeira sessão nossa o problema foi levantado em
questão de ordem, a qual foi exaustivamente discutida por todos nós, e ficou patente o posicionamento não só da Presidência como de todos os
membros da Subcomissão de que não iríamos
abrir mão de nossas obrigações. Fomos ao Presidente da Comissão Temática, ao Presidente da
Subcomissão, aos Constituintes Vivaldo Barbosa
e César Cals Neto, que são respectivamente o
1 e 2 Vice-Presidentes. Levamos também o problema ao Constituinte Oscar Corrêa, e ele disse
que iria, na hora em que recebesse oficialmente,
o projeto de resolução, conversar com o Relator
da Comissão Temática e faria o encaminhamento
devido da matéria. Ontem é que o Deputado Egídio Ferreira Lima aqui compareceu para comunicar à Subcomissão - inclusive o Deputado Oscar Corrêa não se encontrava em Brasília - que
já tinha chegado oficialmente, através do próprio
Presidente Ulysses Guimarães, o projeto de resolução e que ele iria levá-lo à apreciação da grande
comissão para ver o destino que lhe ína dar. Logicamente, V.Ex' está fazendo com que todos nós,
até o Presidente desta Subcomissão, através de
todos os seus parlamentares, tomemos posicionamento contrários a essa questão. É válida a
posição de V. Ex"Iremos considerar a sua reivindicação, levando-a ao próprio Presidente da Comissão Temática.
0

0

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE- pediria a V.Ex' que consignasse o meu voto de apoio
total a esta posição assumida pela Subcomissão,
embora eu não pertença a esta Subcomissão.
Os nossos direitos, as nossas competências, os
nossos poderes, não podem ser regulados pela
Comissão Temática.
O SR. PRESIDENTE (Albérico FIlho)- É claro.
Com a palavra o Constitunte VIValdo Barbosa.
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O SR: CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSASr. Presidente, realmente fico sem saber qual o
encaminhamento final da questão. Este pronunciamento do Deputado Jorge Leite, a meu ver,
reflete inteiramente a nossa deliberação tomada
na última reunião ordinária. O que faremos diante
dessa comunicação que recebemos do Relator?
Ela não invalida a nossa posição.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - S. Ex'
vai levar o assunto ao conhecimento de toda a
Comissão Temática e,logicamente, dar o direcionamento natural ao próprio projeto de resolução.
O SR. CONSTITUINTEJORGE LEITE - Mas
aí é que está, Sr. Presidente.
O SR CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Independentemente de deliberação ao dia 22.
O SR. RELATOR (José Fogaça) seria então essa reunião?

Para que

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Para discutirmos a forma de Govemo a ser
adotada na Constituição. O bom senso mostra
que não deveríamos discutir nada até o dia 22.
Essa é a verdade. E nesta data, então, após essa
decisão, examinaríamos ou não o projeto de resolução. A verdade toda é que o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte tomou a decisão
errada. Querendo acertar, S. Ex' remeteu para
a Comissão o projeto de resolução, ao invés de
tomar a decisão como manda e determina o Regimento, no art. 81. Com isso, criou esse problema
todo e não vejo como solucioná-lo. É o que eu
disse ontem. No fim todos têm razão na questão
- quem resolve, quem não resolve, quem soluciona, quem não soluciona, quem examina, quem
não examina, quem manda, quem não manda,
porque na verdade o erro é básico. O Presidente,
pelo art. 81 do Regimento, teria dez dias de prazo
para submeter à Mesa o projeto de resolução,
após o qual voltaria ao Plenáno para uma decisão
preliminar. Isso é o que o Regimento diz sabiamente, e o Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte tomou outra decisão. Essa é que é
a verdade.
O SR. CONSTITUINTE RUY BACELAR Um posicionamento mais democrático.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO sooro
- Exatamente. Um posicionamento mais democrático, mas que está dando esse problema todo,
porque agora ninguém sabe o que fazer.
O SR. CONSmUINTE MANOELMOREIRASr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Albérico FIlho) a palavra o Constituinte Manoel Moreira.

Com

O SR. CONSTITUINTEMANOELMOREIRAQuer me parecer que esta Subcomissão precisa
tomar uma decisão agora, sob pena de seus trabalhos ficarem prejudicados. em que pese a boa
intenção do Presidente Ulysses Guimarães, ela
está à margem de um documento que demoramos mais de 45 dias para aprovar, que foi o
Regimento Intemo. Acho que elj não deve continuar sendo rasgado. Para que o nobre Relator
José Fogaça possa dar um parecer aqui até o
dia 22, S. Ex' também estaria atropelando a decisão que esta Comissão adotou: de até o dia 25
de maio submeter o parecer desta Subcomissão
ao Plenário da Comissão. Seria o prazo para a
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conclusão dos trabalhos. Com isso, alertaria V.
Ex' para que desse um parecer pessoal. E aí há
um perigo: o Relator poderia ser um parlamentarista, e a subcomissão concluir pelo presidencialismo, ou vice-versa. Creio que esse parecer
que a Mesa busca nesta Subcomissão é inadequado; vem aqui, lamentavelmente, semear a cizânia, tem por objetivo evitar o estabelecimento
-do roteiro de trabalho desta Subcomissão, e impedir a conclusão dos nossos trabalhos dentro do
prazo previsto. A continuar esta indecisão, ficaremos completamente à mercê do que estiver ocorrendo no Plenário. Amanhã, um outro Constituinte
apresentará uma proposta monarquista ou de regime de consulado, ou mudando a federação para
confederação, e aí ficaremos sempre à espera
da obtenção de uma decisão primeiro. Nossa tarefa aqui, agora, é estabelecer o nosso roteiro de
trabalho; sem isto não chegaremos a conclusão
alguma.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Concedo a palabra o nobre Constituinte Humberto
Souto, pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sr. Presidente, gostaria de apresentar uma proposição. Tenho a impressão de que não poderíamos fugir o seguinte raciocínio. Como a apreciação do projeto foi iniciada erradamente, por inobservância do Regimento Intemo pelo Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte, nós só temos duas saídas, no meu entender: ou devolvemos a proposição ao Presidente Ulysses Guimarães, para que S. Ex' cumpra o Regimento e, mesmo que o prazo seja estourado. A Mesa, como
determina o Regimento, é uma Comissão da Assembléia Nacional Constituinte, e deve examinar
o projeto, submetê-lo ao Plenário, e só após a
decisão deste é que passaremos a estudá-lo, e
aí a competência é desta Subcomissão para decidir sobre a matéria - ou solicitamos do Presidente da Comissão Temática o adiamento da reunião do dia 22, porque não teria sentido realizá-la.
Isto para que, dentro do raciocínio que foi o predominante, se exaura o tema dentro das Comissões
e Subcomissões, para então retomar ao Plenário.
O que não pode acontecer é ficarmos aqui nesta
discussão estéril para, no dia 22, estabelecermos
se vamos ou não decidir sobre o presidencialismo
ou parlamentarismo. Não há como compatibilizar
essa proposição com aquela. Ou esta data do
dia 22 é elastecida pelo tempo necessário para
que o nosso Relator e as outras Subcomissões
possam debater o assunto, para que chegue à
Comissão Temática, e esta Comissão tome uma
decisão, voltando o projeto ao Plenário, como preliminar ou temos que devolver o projeto antes
de estudá-lo para o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, para que S. Ex' assuma a responsabilidade de mandá-lo ao Plenário, para que,
posteriormente à decisão tomada por este, possamos começar a estudar a matéria. Fora disso,
não vamos chegar a lugar algum. Faço esta proposição para que encontremos uma das duas
saídas; fora daí, não há solução.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Aproveitando a idéia de V. Ex', também desejo lançar
uma proposição. Amanhã será quarta-feira. Poderíamos fazer uma reunião extraordinária e convidarmos o Presidente da Comissão Temática,
acompanhado do próprio Relator, para discutir-

mos esse tipo de posicionamento e o real encaminhamento que a Subcomissão vai dar ao projeto.
Gostaria que todos tomassem um posicionamento sobre a conveniência ou não de convidarmos
o Presidente e o Relator da Comissão Temática
para discutirmos isto amanhã. Que tipo de posicionamento tomará, efetivamente, a nossa Subcomissão? Concorda V. Ex' com esta proposição?
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- O importante é sabermos se a nossa Subcomissão não tem poder e nem força para decidir
tais coisas.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) reto.

Cor-

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- A nossa decisão não produzirá efeito sobre
a Comissão Temática. É preciso que as coisas
aconteçam de forma racional: que o Presidente
da nossa Comissão Temática entenda que, da
forma como colocou a questão, marcando essa
data do dia 22, se devemos ou não começar a
discutir uma matéria, S. Ex' impede que tomemos
conhecimento dela, e isso não é bom. A par disso
V. Ex' está dizendo que vai ser esse o dia em
que comunicará a decisão do assunto ao resto
da Subcomissão.

o SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Mas
faremos esta reunião para quê? Vamos esperar
o dia 22, para depois começarmos a nos reunir?
O SR. RELATOR {José Fogaça) - Gostaria
de fazer uma sugestão, objetrvando encerrarmos
esta discussão: Deputado Albérico Filho, se dirija
ao Presidente da Comissão e ao Relator, Deputado Egídio Ferreira Uma comunicando - parece-me que essa é a decisão unânime do nosso
Plenário - que a nossa Subcomissão do Poder
Executivo entende que é matéria da sua competência iniciar o processo de análise deste projeto
de resolução.
O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE Sr. Presidente acompanhado pelo Relator.

O

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Nestes
termos, atendida esta proposição, o prazo marcado para o dia 22 está prejudicado.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- A reunião que seria realizada dia 22 ficaria,
então, para outra data a ser marcada depois que
tivéssemos o resultado do assunto.
O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr.
Presidente, todos os membros desta Subcomissão fazem parte também da Comissão Temática;
assim a proposta do Relator parece-me correta.
Temos de fazer ver aquela Comissão que a competência da Subcomissão do Poder Executivo não
pode ser arranhada. Tudo o que possa vir a ser
estudado tem de começar, aqui. Caso contrário,
é nula a existência das Subcomissões. E a grande
luta que se travou aqui, nesta Casa, foi exatamente
saber quem iria para onde e em que posição
estaria. Portanto, não tem sentido agora, depois
de tudo devidamente esclarecido ou, pelo menos,
organlzado, virem atropelar a nossa competência.
E da competência desta Subcomissão ter esse
privilégio.Isso consta da proposta do Relator José
Fogaça. Quero apenas reforçá-la. Acho que temos que trazer para a Subcomissão o início desse
debate. Parece-me este o caminho lógico.
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O SR. PRESIDENTE (Albénco Filho) - Concedo a palavra o nobre Constituinte Hugo Napoleão.
O SR. CONSTITUINTE HUGO NAPoLEÃo Sr. Presidente, não queria voltar ao assunto, uma
vez que já tive a oportunidade de abordar, em
reumões anteriores, esta questão. Creio que a Comissão já se encaminha para uma decisão de
absorver a questão, dita preliminar, da escolha
entre presidencialismo e parlamentarismo. Acho,
todavia, que não deveríamos, jamais, examinar
esta matéria no começo de nossos trabalhos.
Creio que o nosso Relator, o Senador José Fogaça, recebendo finalmente o rnatenal, após as discussões, fixaria então, dentro do espírito que a
própria Comissão houver por bem tomar, os princípios gerais para serem remetidos à Comissão
Temática. Creio que é no curso das idéias a serem
trazidas nos debates, nas exposições, nas audiências pública, sobretudo, é que se vão cristalizar
esses princípios no seio desta Subcomissão, embora cada um de nós tenha seus próprios pensamentos, seus conhecimentos, etc.
O SR. RELATOR(José Fogaça) - Permita-me
um aparte, nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE HUGO NAPoLEÃo Com muito prazer, ilustre Relator.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Nobre Constituinte, parece-me que aí V.Ex', adianta um pouco uma questão que não será tratada, nem no
relatório, nem mesmo no parecer sobre o projeto
de resolução. Caberá à esta Comissão apenas
votar um parecer do Relator, que dirá se é conveniente ou não que o Plenário da Assembléia Nacional Constituinte decida a preliminar do sistema
de governo. Nós, aqui, não vamos definir essa
questão em cima deste projeto de resolução. Va·
mos apenas decidir uma recomendação do plenário: se é conveniente ou não que ele - aí sim
- na sua soberania, tome esta decisão. Desde
já eu, como V. Ex', entendo não ser conveniente
criarmos esta camisa-de-força inicial para moldar
ou prender todos os trabalhos que se seguirão.
Acredito que o processo será o de construção
democrática da forma de governo. Veja porém,
V.Ex': a sua intervenção não fere exatamente aquilo que deve ser o objeto da nossa deliberação,
que é sobre a conveniência ou não de o Plenário,
mais tarde ou no devido prazo, vir a tomar essa
decisão. Nós não deliberaremos sobre isso, pois
o projeto de resolução não coloca essa matéria
como da competência das Comissões ou Subcomissões: remete essa decisão para o Plenário.
Nós diremos da conveniência ou não de o Plenário tomar essa decisão. Mesmo que venhamos
a entender que o Plenário deva fazê-lo" ele pode
até rejeitar a matéria ou recusar-se a apreciá-la
e rejeitar o projeto de resolução do Deputado
César Cals Neto. Portanto, não entraremos no
mérito da questão, ficando apenas na preliminar.
O SR. CONSTITUINTEHUGO NAPoLEÃo Achei oportuno o esclarecimento de V. Ex' e foi
justamente o que depreendi das palavras do Relator da Comissão Temática, Constituinte Egídio
Ferreira Uma, ontem. Agora, de qualquer sorte,
o que gostaria de esclarecer é que caberá ao
Plenário tomar essa decisão. Acho que nós estamos colocando um percalço processual numa
caminhada que deveria ser uniforme e, afinal de
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contas, ainda em grau, aí sim, de preliminar, para
posterior exame por parte do Plenário. O Plenário
já é 6rgão soberano, por definição, dos pr6prios
trabalhos da Constituinte. E, assim, haverá de decidir sobre esta e tantas outras questões.

,0 SR. RELATOR (José Fogaça) - Mas, não
como preliminar, talvezcomo um escopo ou conclusão ou corolário dos trabalhos da Constituinte.
O projeto de resolução coloca que essa decisão
deve ser tomada como preliminar, como uma
medida de anterioridade em relação a todos 05
demais trabalhos constituinte.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Segundo
o nosso entendimento, esta matéria está mais
ligada às atividades e aos objetivos da Comissão
do Poder Executivo, que, por sua vez a repassará
à Comissão Temática, que também deverá pronunciar-se a respeito.

Pércebi isso perfeitamente, apenas acho que seria
inconveniente criar esse percalço processual. Tenho para mim que esse ponto é um fim em si
mesmo e não um meio. Deveriaser o coroamento
geral de todo um pensamento do trabalho da
Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- É mais ligada, é tão-somente ligada ou poderíamos fazer um trabalho conjunto com a Subcomissão do Poder Legislativoe dividiressa responsabilidade?
O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Tenho a impressão de que isso já está
decidido. O Sr. Constituinte Egídio disse ontem,
aqui, que vai remeter a matéria para a Comissão
do Poder Executivo. Acho que o problema é apenas desmarcar essa data do dia 22, porque não
haverá tempo para o Relator oferecer o seu parecer.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Mas nós
vamos criar esse percalço, apenas vamos dar o
nOE,SO parecer e a nossa posição.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Não, S. Ex' disse ontem que remeteria a matéria para a Comissão do Poder Executivo.

o SR. CONSTITUINTE HUGO NAPoLEÃo Percebi isso perfeitamente.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Aliás,anteriormente falou-se também, pessoalmente, S. Ex' que entendia dever mandar a matéria para a Comissão do Poder Executivo relatá-Ia
embora entendesse, preliminarmente, que fosse
dele a competência, mas se a Subcomissão pensava o contrário - não via por que deixar de
atendê-Ia. Ontem S. Ex" apenas confirmou o que
já me havia dito.

o SR. CONSTITUINTE HUGO NAPoLEÃo -

O SR. RELATOR (José Fogaça) - O que o
Deputado Jorge Leite defende com veemência
e o Deputado Vivaldo Barbosa também o faz, é
qUE: o parecer sobre a preliminar cabe, origil}ariamente à Subcomissão do Poder Executivo. E não
perdermos esta condição de legitimidade e prerrogativa da Subcomissão.
O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) V. Ex"a palavra.

Sr.
Tem

() SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE- Quero propor a V. Ex" que submeta à Comissão a
Rfbposta do Senador José Fogaça. Está me parecendo que ela vem ao encontro das nossas preocupações. Sugeriria a V. Ex' que a submeta ao
Plenário.

o SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Tenho a impressão de que a proposição do
Constituinte Jorge Leite atende aos nossos objetivos, porque ela se constitui, exatamente, na segunda propositura que fizemos, quando o Relator
acrescenta à proposta do Presidente, que - levada à decisão da Comissão o fato de que esta
Subcomissão entende que devem ser originários
dela o parecer e o estudo sobre a preliminar levantada - em atendendo a esta proposição, se desmarque a data do dia 22, porque não há como
discutir uma matéria sem o parecer do Relator.
O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Sr. Presidente, peço a palavra.
() SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) a palavra V. Ex"

Tem

o SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Estamos discutindo aqui quem vai definir a preliminar: se é a nossa Subcomissão ou
se é a Temática, não é isto? E aí eu pergunto:
é esta Subcomissão em conjunto com a do Poder
Legislativo, ou é apenas esta?
O SR. PRESIDENTE(AlbéricoFilho) - É apenas esta. A Comissão do Poder Legislativo não
participará dessa decisão.

O SR.CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Vamos decidir isso agora e depois relaxar o prazo, não é?
O SR. PRESIDENTE(Albérico Filho) - Quero
colocar em votação a proposta do Deputado Jorge Leite,logicamente, com o adendo do Senador
José Fogaça, para que esta Presidência tome as
devidas providências, de acordo com a decisão
do Plenário.
Deputado Jorge Leite, qual seria então a proposta final do projeto de lei?
O SR. RELATOR (José Fogaça) - A proposta
é no sentido de que o Presidente leve ao Presidente da Comissão e ao Sr. Relator a posição
definida em Plenário, ou seja, entendamos que
é prerrogativa da Comissão do Poder Executivo
decidir sobre essa preliminar.
O SR. CONSTITUINTE HUBERTO SOUTO E a prorrogação do prazo continua.
O SR. RELATOR (José Fogaça) mente, a prorrogação do prazo.

E, logica-
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O SR. PRESIDENTE(AlbéricoFilho) - Vamos
passar à Ordem do Dia. Não há expediente a
ser lido. A nossa pauta de hoje trata da discussão
e aprovação do Regimento Interno. Perguntaria
aos presentes se receberam uma c6pia do roteiro
de trabalho desta Subcomissão e pediria, ao mesmo tempo, àqueles que têm alguma sugestão
a apresentar que a façam agora.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, peço a palavra para uma proposta de
emenda supressiva. No Capítulo I, art. 5° ...
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Mas aí não se trata do roteiro; é o regulamento.
O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE- Acho
que o primeiro item da Ordem do Dia é a discussão e aprovação do Regimento Interno.
O SR CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- O Regimento Interno é que chamamos de regulamento.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - A minha
proposição é no sentido de suprimir o parágrafo
3°, do art. 59, que diz:
"As reuniões de audiência pública realizarse-ão às quartas-feiras, às 9h30min, podendo ser prorrogadas até 10 minutos antes do
início das sessões Plenárias."
Assim, não ficaríamos com uma limitação regimental quanto ao dia das audiências públicas,
uma vez que nem sempre depende da vontade
ou da deliberação desta Subcomissão a presença
de convidados, podendo inclusive estes comparecerem às reuniões ordinárias ou extraordinárias,
independentemente de estas se realizarem às
quartas, terças ou quintas-feiras. Como se vê, proponho apenas a supressão' do parágrafo 3°, do
art. 5°
O SR. PRESIDENTE(A1bénco Filho)- Eu queria comunicar ao ifustre Senador José Fogaça
que a respeito desse artigo n6s inclusivejá fizemos
uma alteração, que iríamos submeter à Comissão.
O art. 5° ficaria com a seguinte redação;
"As reuniões da Subcomissão do Poder
Executivo serão ordinárias, extraordinárias e
as destinadas à audiência de entidades representativas de segmentos da sociedade."
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- V. Ex' integra o parágrafo 5°, ao caput do
artigo.
O SR. PRESIDENTE(AlbéricoFilho) - No caso, o § 3° seria suprimido e logicamente o § 4°
passaria a ser o 3° e assim sucessivamente.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSAAliás,esclarecendo, é a mesma deliberação tomada na última reunião ordinária, isto é, reiterar a
mesma deliberação.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(AlbéricoFilho) - Vamos
colocar em votação a proposta. Aqueles que estão
a favor permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovada por unanimidade.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr.
Presidente, a intenção do ilustre Relator,José Fogaça, é evidentemente a de criar para n6s melhores condições de trabalho e possibilitar a presença
de pessoas ou entidades que quiserem colaborar
com esta Subcomissão. Mas, Sr. Presidente, creio
que poderemos tratar desse assunto em qualquer
dia, ou sessão. O que não me parece conveniente
é fugir de um regulamento que vai proporcionar
à Mesa e ao pr6prio Relator as condições de reali-

O SR. RELATOR (José Fogaça) - O projeto
de resolução é claro, ou seja, estabelece que o
Plenário deve tomar essa decisão. Não nos compete tomá-la. A decisão sobre o mérito é do Plenário. N6s apenas opinaremos se cabe ou não cabe
. ao Plenário tomar essa delIberação.

Sr.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Jorge Leite.
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zar esse trabalho. Resumindo, na medida em que
alguma entidade ou pessoa física, que seja convidado de importância, para melhor ilustrar os nossos trabalhos ou deles quiserem participar, acho
que não haveria nenhum impedimento Gostaria
muito de ficar com esse regulamento como está
porque não vejo nenhum prejuízo nisso, com relação às sessões ordinárias ou extraordinárias
Quando tivermos aqui a presença de entidades
públicas ou de pessoas físicas, é importante que
o regulamento proporcione condições mínimas
para que esse trabalho possa ser realizado em
tempo útil.
Lembro-me de que no plenário da Constituinte
chegaram a colocar um artigo no Regimento Interno que dizia que, se as Subcomissões não terminassem os seus trabalhos, a Comissão temática iriaabsorver as suas atnbuíções e não tomaria
conhecimento sequer do trabalho desenvolvido
por aquelas. O que não podemos é correr o risco
de que os Srs. Constituintes trabalhem, se empenhem, se faça aqui um trabalho preliminar de
grande significado para a feitura do texto constitucional e, de repente, o nosso trabalho venha a
encontrar dificuldades como essa para ser levado
em consideração. A idéia do ilustre Relator deve
ser respeitada, mas acho que em nada prejudica
esse regulamento, o fato de a Mesa, depois de
ouvir o Plenário, vir a abrir precedentes para receber a qualquer hora, a qualquer momento, em
sessão ordinária ou extraordinária, entidades ou
pessoas físicas.

o SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o nobre Constituinte Educardo Bonfim.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO BONFIMSr. Presidente, em que pesem as observações
de nosso Relator, Senador José Fogaça, entendo
que o § 4° deve ser mantido, porque, todos nós
estamos imbuídos do propósito de ouvirmos as
entidades representativas e personalidades da sociedade brasileira com relação aos temas que dizem respeito a esta Subcomissão. No § 3 9 se
diz que as audiências públicas realízar-se-ão nas
quartas-feiras, das 9:30 às 11:30, podendo ser
prorrogadas até 10 minutos antes do início da
sessão plenária da Assembléia Nacional Constituinte. A determinação desse dia e horário garante
regimentalmente às entidades e aos diversos segmentos da sociedade brasileira que serão ouvidas
numa data e prazo determinados. Acho que ficaria
mais coerente com os trabalhos da nossa Subcomissão a garantia dessa data e desse horário.
O SR. PRESIDENTE (Albérico FIlho) - Gostaria de comunicar ao nobre Constituinte Eduardo
Bonfim que posteriormente à discussão do regulamento temos na pauta da Ordem do Dia o calendário do trabalho a ser desenvolvido pela Subcomissão. Nesse calendário já estão previstas as
datas e os dias das audiências públicas, que serão,
se não me engano, em número de cinco ou seis,
podendo logicamente ser de cinco a oito.

cas, iremos diminuir os dias para elas, ou seja,
teremos apenas quatro quartas-feiras até a data
em que o anteprojeto deve ser apresentado, o
que diminui drasticamente o número de audiências públicas. Suprimido ou alterado o § 3°, as
audiências poderiam ser nas quartas-feiras ou em
qualquer outro dia. Com isso teríamos a elasticidade de convocar audiências públicas nas terças,
nas quartas, nas quintas-feiras, nos fins de semana ou à noite. Não ficaríamos presos a essa limitação, que nos restringe o aproveitamento de apenas quatro quartas-feiras no máximo. O fato de
as audiências ocorrerem só na parte da manhã
pode inviabilizar a presença de Importantes figuras da sociedade civil, que aqui poderiam vir, por
exemplo, numa quinta pela manhã ou às 18:00
horas, possibilidade que estaria, então, regimentalmente tolhida, caso mantivéssemos o § 3° A
intenção é de criar essa elasticidade.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDOBONFIMDiante da explicação de V. Ex", retiro a questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Enoc Víerra,
O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr.
Presidente, ouvi com atenção a proposta do Relator quanto à supressão do § 3° Entendo, no entanto, que os parágrafos do art. 5° discorrem sobre
cada matéria constante do caput do artigo O
§ 1°, por exemplo, trata das reuniões ordinárias,
o 2° das extraordinárias, o 3° das audiências públicas. Parece-me que, suprimindo esse parágrafo,
teríamos que criar outro para normatizar as audiências públicas. Em tendo ainda que poderíamos acomodar a pretensão do Relator, isto é,
não deixando apenas as quartas-feiras para as
audiências públicas, da seguinte maneira: no §
1° dlr-se-la que as reuniões ordinárias seriam realizadas, ao invés de nas quartas-feiras, de segunda
a sexta; as extraordinárias, de acordo com o §
2°; e as audiências públicas seriam realizadas em
dia e hora previamente determinados Parece-me
que assim acomodaríamos a pretensão do Relator: não ficarmos cingidos apenas às quartas-feiras para as audiências públicas. Já que, a Comissão se reúne em todos os dias úteis, de segunda
a sexta, qualquer dia da semana poderá ser utilizado para audiências públicas, desde que previamente convocadas pelo Presidente.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Acho que
que a proposta de V. Ex", se me permite ...
O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA-Só quero concluir minha sugestão. Ao invés da supressão
do § 3°, seria dada a ele uma nova redação.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Acho que
a proposta de V.Ex' é no sentido de se dar uma
nova redação ao dispositivo.

Assim, posteriormente à aprovação do regulamento, iremos apreciar o calendário.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VlElRA- Exatamente.
Ao invés de as reuniões ordinárias serem às
terças e quíntas-feíras, passariam a ser realizadas
de segunda a sexta.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Apresentei
ontem um calendário para ser submetido ao exame desta Subcomissão. No estudo que fIZ a respeito vi que, se mós ficarmos presos às quartasfeiras como o único dia para as audiências públí-

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Nobre
Constituinte Enoc Vieira, esclareço a V. Ex' que
às sextas-feiras não poderia haver reuniões, porque, regimentalmente, estamos impedidos de fazê-las pelo funcionamento da própria Assembléia.
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O SR. CONSTITUINTE LEUR LOMANTO A segunda-feira é destinada à Câmara dos Deputados.
O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Mas
à tarde. As reuniões da Comissão são sempre
pela manhã.
O SR. PRESIDENTE (Albérico FIIhó) - Mas
às sextas-feiras estamos impedidos de nos reunir
pela manhã.
O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA-Então,
de segunda a quinta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) -Assim
poderia ser.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Encaro com
simpatia o substitutivo proposto pelo Constituinte
Enoc Vieira, no sentido de que o § 3° passe a
ter a seguinte redação:
"§ 3° As reuniões de audiência pública
realizar-se-ão em dia e hora previamente fixados pela Subcomissão ou pelo Presidente,
ouvido o Plenário."

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Pela ordem, Sr. Presidente. Gostaria de propor
uma modificação no § 4° Onde se lê "a juízo
do Presidente", eu colocaria "ajuízo do Plenário".
Aí se diz que as reuniões ordinárias e extraordinárias e as de audiência pública poderão ser
prorrogadas o tempo necessário aos seus fins,
a juízo do Presidente, podendo interrompê-Ias
quando julgar conveniente. Tenho a impressão
de que seria mais democrático se se colocasse
"ajuízo do Plenário".
O SR. PRESIDENTE (Albérico filho) - Seria
a juízo do Presidente ou ouvido o Plenário?
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Seria ajuízo do Presidente, "ouvido o Plenário".
Vamos democratizar esta Comissão, para dividirmos nossas responsabilidades.
O SR. PRÊSIDENTE (Alberico Filho) - É esta
a nossa intenção, nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE ALVES Como ficamos, então em relação ao § 3"?
O SR. PRESIDENTE (AlbéricoFilho) - A redação final é a seguinte:
"§ 3° As reuniões de audiência pública
serão realizadas em dia e hora previamente
fixadas pela Subcomissão, e as reuniões ordinárias realízar-se-âo das segundas às quintas-feiras, a partir de 9:30 h."

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE- Deveríamos colocar em votação essa proposta.
O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE ALVES Eu preferiria que ficasse a critério da Comissão
ou do Presidente marcar reuniões, porque às vezes há dificuldade de se obter quorum. Acho
que ficaria melhor as segundas-feiras para as reuniões extraordinárias, porque haveria mais liberdade de escolha.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) terças às quintas-feiras?

Das

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE ALVES Sim, como está. Ficando a segunda-feira, quando
necessário, disponível para ser aproveitada.
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o

SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Mas
aqui diz que será às terças e quintas, não das
terças às quintas-feiras.
O SR. CONSlITUINTE JORGE LEITE- Teria
que ser de terça a quinta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Seria
terça, quarta e quinta-feira, no caso, ficando as
segundas e sextas-feiras para extraordinárias, logicamente em outro horário.
O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE ALVESSim, como consequência da retirada das quartasfeiras para audiências públicas.
O~ SR. PRESIDENTE (Albénco Filho) - As
quartas-feiras, por solicitação da Comissão Temática, ficariam reservadas para a grande reunião.
Logicamente, isso vai-nos ser previamente comunicado, e então faremos uma agenda de acordo
com as necessidades da nossa Subcomissão. Então de terça a quinta, é a proposta do Constituinte
Henrique Alves?

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE terça a quinta, ou às terças e quintas

De

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUEALVESDe terça a quinta, pois assim teremos maior liberdade. Se quisermos, nos reuniremos ou não às
quartas-feiras. Então, ficaria de terça à quinta, sem
estabelecer obrigatoriedade.
O SR PRESIDENTE (Albérico Filho) - Perguntaria a V Ex' se teremos sessão na terça, quarta e quinta, ou terças e quintas? Eu pediria a
atenção dos Srs. Constituintes para a leitura do
§ 1°. como está no Regimento:
"§ 1° As reuniões ordinárias realizar-seão às terças e quintas-feiras, a partir das 9:30

h."
Qual é a proposta do Constituinte Henrique Alves, afinal de contas?
O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE ALVESO Presidente esclarece agora que a quarta-feira
foi solicitada para a Comissão Temática.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Está
em aberto, mas isto não impede que nós, normalmente, possamos aproveitar esse dia em outro
horário.

o

SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sugiro que se coloque na redação que as reuniões temáticas equivalerão a reuniões ordinárias,
ou seja, serão das terças às qumtas-feiras e, quando. tivermos que nos reunir nesse horário com
é! Comissão, estaremos cumprindo o Regimento.
E um problema de redação. Elas serão equiparadas às ordinárias. Equiparam-se as reuniões ordínárias às temáticas.
O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr.
Presidente, discordei da proposta inicial do ilustre
Relator porque, na realidade, a Comissão é soberana Se trabalharmos em conjunto, tenho a impressão de que esses problemas serão todos resolvidos. Imaginem a seguinte situação: de repente, surge um Constituinte oferecendo o nome de
alguém ou de uma entidade que precise e deva
ser ouvida. Se não abrirmos esse espaço para,
em qualquer momento, mesmo que não seja uma
reunião destinada a ouvir uma entidade ou uma
pessoa física, esse fato vai trazer, no mínímo,

constrangimento. Por isso, esse regulamento, salvo pequenas alterações, está me parecendo correto, porque a intenção aqui é ouvir o máximo de
entidades e de pessoas. Até o Relator já definiu,
o número, de cinco a oito reuniões no calendário.
Então, vejam se as coisas se encontram bem.
Portanto, continuo achando o regulamento bom,
com essa alteração do Constituinte Humberto
Souto, de ouvir o Plenário, e outros detalhes. Mas
acho que temos de ser liberais e, em qualquer
tempo, a qualquer momento -sábado, domingo,
segunda ou feriado, se for conveniente, dentro
do nosso prazo, - receber as pessoas.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Mas isto
já está no espíríto das mudanças feitas.
O SR. CONSlITUINTE JORGE LEITE - Então, parece-me que estamos discutindo o óbvio.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Nobre
Constituinte Jorge Leite, acho que sua proposta
simplifica as coisas. Se ficar como está, sempre
será convocada extraordinariamente. Se houver
uma reunião da Comissão Temática esta Subcomissão será por nós convocada extraordinariamente. Acho que, ficando como está, simplifica-se
em muito as coisas.
O SR. CONSTITUINTEJORGE LEITE-Acho
que deve ficar exatamente como está, apenas
com o adendo advindo da sugestão do Constituinte Humberto Souto, de se ouvir o Plenário.
Fora isso, temos que ser amplamente liberais,
isto é, a qualquer momento em que seja necessário ouvir qualquer entidade ou pessoa física poderam fazê-lo. Isso é do interesse da Comissão.
-

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
Esta é também a minha opinião.

O SR. CONSTITUINTEJORGE LEITE-A minha proposta é no sentido de a redação permanecer como está, com pequenas alterações, aproveitando a sugestão do Constituinte Humberto
Souto.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Vamos
então colocar em votação as alterações propostas, logicamente readaptando o próprio Regimento. Então o art. 5° ficaria com a seguinte redação.
"Art. 5° As reuniões da Subcomissão do
Poder Executivo serão ordinárias, extraordinárias e as destinadas à audiência de pessoas
ou entidades representativas de segmentos
da sociedade."

Coloco em votação a nova redação do art. 50
O SR. CONSlITUINTE ENOC VIEIRA - V. Ex'
poderia repetir a leitura do novo texto, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) não. Ficaria assim:

Pois

"Art. 5° As reuniões da Subcomissão do
Poder Executivo serão ordinárias, extraordinárias, e as destinadas a audiência de pessoas ou entidades representativas de segmentos da sociedade".
Em votação. (Pausa.) Aprovado.
Os § desse artigo ficariam assim:
"§ 10As reuniões ordinárias realízar-se-ão
às terças e quintas-feiras, a partir das 9h30
m,"
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"§ 3° As reuniões de audiência pública
serão realizadas em dia e hora previamente
fixadas pela Subcomissão".

Em votação. (Pausa) Aprovado.
"§ 4° As reuniões ordinárias, extraordinárias e as de audiência pública poderão ser
prorrogadas o tempo necessário aos seus
fins, a juizo do Presidente, ouvido o plenário,
podendo interrompê-Ias quando julgar conveniente".

Esta é a redação do § 4° A única alteração
é "a juizo do Presidente, ouvido o plenário". Conforme entendimento "podendo interrompê-Ias",
ouvido o Plenário, também.
O SR. CONSTITUINTEJORGE LEITE - Está
implicito.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) reto.

Cor-

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sr. Presidente, só para um esclarecimento.
Quem pode interromper? Seria o plenário?
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Quando
este julgar conveniente. No caso, o plenário.
O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - As
reuniões poderão ser prorrogadas ou interrompidas ... É só pôr o termo "interrompido" na frente.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Às vezes, haverá questões muito polêmicas aqui e,logicamente, a Presidência terá que ter autoridade
para ordenar o andamento dos trabalhos. Acredito
que ai também poderia ficar a julgamento do próprio Presidente, quando houvesse necessidade de
interromper...
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Então, poderia pôr assim: "Com recurso ao
Plenário".
O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr.
Presidente, interromper a reunião não significa
suspender ou prorrogar. Interromper por alguns
minutos. Isso é tradicional, isso é poder do Presidente. Acho que temos de preservar, porque, de
repente, a discussão pode ficar mais acalorada
e o Presidente necessitar de pôr ordem no plenário. Fico com a tese de que "interromper a reunião
é mais lógico e justo e pode ser uma prerrogativa
do Presidente".
O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr.
Presidente, a minha sugestão é: após "o Plenário",
podendo o Presidente interrompê-Ias, quando julgar conveniente.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Acredito que é isso que está...
O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Com
a mudança para "a juízo do Presidente", veja só
que o seguimento da setença é: "a juizo do Presidente, podendo interrompê-Ia" (ele, o Presidente);
agora, passa para o Plenário. Seria "a juizo do
Plenário,,,podendo o Presidente in.Jierrompê-Ias,
quando...
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Mas, não
é a juizo do Plenário; é a juizo do Presidente, ouvido o Plenário, podendo interrompê-Ia (ele, o Presidente) quando julgar conveniente.
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o SR. CONSmUINTE ENOC VIEIRA - Esse
não foi o entendimento inicial do Deputado Humberto Souto, no sentido de substituir a palavra
"Presidente" por "Plenário".
O SR. CONSmUlNTE HUMBERTO souro
- Sr. Presidente, retiro a minha emenda, para
evitar perda de tempo. O meu desejo é democratizar. Ao Presidente não cabe o direito de prorrogar, interromper a sessão, sem ouvir os membros da Comissão. Isso é praxe da Casa, é democrático. Se ficarmos nisso, "se o Presidente deve
ficar...", se o Presidente não deve ter...', acho que
essas coisas não têm sentido. O Plenário poderá
sempre fazer isso, quando quiser. Queria só normatizar - já que o estamos fazendo - definitivamente o trabalho, mas não vejo, por que e retiro
a emenda.
O SR. CONSmUINTE ENOC VIEIRA - Vamos corrigir: Onde diz "interrompê-Ia", vamos
pluralizar, porque se refere a sessões...
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Então,
em votação o § 4° Não há alterações, nem mudanças.
Mais alguma emenda a ser proposta? (Pausa.)
Vamos passar para a parte seguinte, as emendas para aprovação do regimento. Os Srs. Parlamentares que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado.
A segunda fase refere-se à Ordem do Dia: calendário de trabalho a ser desenvolvido pela Subcomissão
Perguntana existe alguma proposta de emenda, alguma alteração a essa parte da Ordem do
Dia?
O SR. CONSmUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Perguntaria a V. Ex' se quinta-feira,
dia 16, haverá trabalho normal nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Não
tivemos informação ainda se a Casa vai funcionar
ou não. A prlorl, acredita-se que não haverá.
O SR. RELATOR (José Fogaça) -Se não houver sessão ordinária da Assembléia Constituinte,
evidentemente a Comissão também não funcionará, a não ser que se a convoque extraordinariamente.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Amanhã, pelo calendário, haverá debates, tomada de
opinião sobre parlamentarismo e presidencialismo.
A SRA. CONSmUINTE MARLUCE PINTO Agradeceria a V. Ex" se pudesse decidir agora
sobre o dia 16, porque há parlamentares que,
como eu, não conseguem chegar até sua região
em um dia. Se eu só for saber na quarta-feira
à noite, já perco a quinta e não vou mais, porque
não adianta chegar no sábado para voltar na segunda-feira. E quando iniciarmos os trabalhos,
ficará ainda mais difícil nos deslocarmos até as
bases. Moro no Território de Roraima e não há
transporte direto; depende-se de conexão. Então,
acho que daria para V. Ex' decidir agora.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Procede a reivindicação de V. Ex'
O SR. CONSmUlNTE ENOC VIEIRA - Em
nosso calendário, para a quinta-feira, dia 16, há
matérias em pauta que ficariam naturalmente pre-

judicadas, e lOS dias 21 e 23 as reuniões de 3'
e 5' ficariarr acertadas logo para as audiências.
O SR. pí ~IDENTE (Albérico Filho) - Isso
estamos de .idindo agora, Deputado Enoc, porque inclusiv ~ temos de saber quem vai ser convidado, a fim l~ dicidirmos sobre o cumprimento
desse calendário.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Está muito
lento esse processo de decisão. Se não houver
mais questionamento sobre a estrutura do calendário, seria bom que fizéssemos desde já a coleta
e o levantamento dos nomes de entidades a serem propostas e os colocássemos em votação,
para que a Secretaria e o Presidente, que ficarão
evidentemente assoberbados com essas tarefas,
já pudessem convocar essas pessoas e entidades
para as datas que já temos aprazadas, ou conforme a conveniência das pessoas que nós propusermos.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) a palavra o Constituinte Manoel Moreira.

Com

O SR. CONSmUINTE MANOEL MOREIRASr. Presidente, proponho a vinda do Prof. André
Franco Montoro, se S. Ex' assim o aceitar.
O SR. PRESIDENTE (AlbéricoFilho) - Se não
me engano, o Deputado Enoc Vieiratem também
alguns nomes a propor.
Inicialmente, devemos decidir quanto à aprovação do calendário. A quinta-feira fica a ser confirmada, porque estamos tentando uma comunicação com a Mesa Diretora da Casa para saber
se vai ou não haver funcionamento da própria
Câmara e da Assembléia Nacional Constituinte
nesse dia.
O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSANos dias em que estão previstos trabalhos e que
não haja designação de sessão ordinária, serão
convocadas sessões extraordinárias.
O SR. PRESIDENTE (Albérico FIlho)- Tantas
quantas forem necessárias. Aí, há de se convir
em que se trata do programa de trabalho, não
de sessões. As sessões serão, logicamente, de
acordo com as necessidades.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Proponho
ao Presidente que se anotem os nomes e, em
seguida, os coloque em votação, para que tenhamos uma ordem de prioridade.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Comunico ao Constituinte José Fogaça que a nossa
Secretária-Geral já está anotando os nomes das
autoridades a serem convidadas.
O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSASr. Presidente, proponho à Comissão o convite
aos juristas MiguelSeabra Fagundes e Raimundo
Faoro, para audiências.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o Constituinte Gumercindo Milhomem.
O SR. CONSmUINTE GUMERCINDO MILHOMEM- Gostaria de propor o convite ao Plenário
pré-Participação Popular na Constituinte, entidade que hoje congrega centenas, talvez milhares
de entidades representativas da sociedade civil,
a fim de que também prestasse o seu depoimento.
O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Gostaria de sugerir dois nomes, ao que parece, nacío-
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nalmente conhecidos - ademais, vali-me da Comissão dos Notáveis de 51, que elaborou o texto,
sob a supervisão do Senador Afonso Arinos os professores Miguel Reale Júnior e Josaphat
Marinho, sendo o último jurista, professor de Direito Constitucional; baiano foi Constituinte em 46,
Presidente do Conselho Nacional de Petróleo no
Governo Jânio Quadros, Senador e candidato,
lamentavelmente derrotado, ao Governo da Bahia. O Dr. MiguelReale Júnior, com todo respeito,
é um baiano que não comunga comigo. E professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da
USP, advogado, jurista; foi Secretário de Segurança no Governo de São Paulo, de 1983 a 1984.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) a palavra o Constituinte VivaldoBarbosa.

Com

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSASr. Presidente, a Comissão não deveria trazer aqui
figuras de vinculação política mais ostensiva, especialmente aquelas que recentemente participaram de embates eleitorais, o que provoca divisão
de opiniões de apreço sobre figuras que deveríamos trazer. Por outro lado, eu também diria que
os participantes da Comissão Afonso Arinos já
deram a sua contribuição e a leitura que fizermos
do trabalho, do relatório e das proposições do
Projeto Afonso Arinos já representa as idéias essenciais que poderemos colher dessas figuras.
Deveríamos dedicar o nosso tempo a colher informações de figuras que participaram desse trabalho e que tenham posição de tamanha relevância
no cenário político, institucional e jurídico do País,
que mereçam ser convocados. A indicação, por
exemplo, do jurista Miguel Reale Júnior, grande
figura, que já está trabalhando nesta Casa na Assessoria da Presidência, meu amigo particular,
não me parece oportuna. Seu trabalho é voltado
a instituições penais, o que não é muito nosso
objeto de trabalho. Não é realmente pertinente
a sua participação nos debates que vamos travar
na Comissão. Creio que Miguel Reale Júnior será
parte integrante dos debates que se travarão na
área das instituições penais, do Poder Judiciário,
da Justiça Criminal.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Respondendo ao nobre Deputado VivaldoBarbosa, vejo
também problemas em trazer figuras políticas de
maior proeminência ou de recente participação
em embates políticos, mas acredito que isso não
inclui, nem contém nenhum demérito, nenhum
depreciativo. Ao contrário, nós políticos, não podemos ter preconceitos contra quem vive no processo político. Isso só dá legitimidade a quem
participou. Dependerá, evidentemente, da maioria
do Plenário decidir quem venha ou quem não
venha Mas tenho a impressão de que seria um
preconceito de certa forma danoso para os próprios políticos ou para a política em si pretendermos que venha para cá figuras que seriam
como anjos ou como bólidos boiando no espaço,
que nada tivessem de vinculação com a realidade.
A política é vínculo estreito e legítimo com a realidade. Embora eu particularmente não votaria na
vinda do Dr. Josaphat Marinho, entendo que é
absolutamente legítima a proposta. Se o Plenário
assim entender, apoiarei como uma proposta inteiramente correta. Quanto ao Dr. Miguel Reale
Júnior, acredito que seria uma injustiça não trazêlo pelo fato de ter pertencido à Comissão dos
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Notiveis Afonso Arinos, porque tem ele uma proposta riquíssima, renovadora, que nada tem a ver
com a proposta resultante do trabalho da Comissão Afonso Arinos. É inteiramente diversa. Estariamos cometendo um erro, a meu ver, se perdêssemos a oportunidade de ouvir essa proposta inovadora que ele fez, por meio de pesquisa pessoal
no campo do poder executivo, a respeito de temas
que aqui devemos tratar. Particularmente, portanto, tenho as minhas preferências, mas sem nenhum preconceito, seja contra o DI'. Josaphat Marinho, seja contra o DI'. Miguel Reale Júnior. Acho
que essa é uma decisão que o Plenário deve tomar
a partir da sua maioria.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) -

? palavra o Constituinte Eduardo Bornfím,

Com

. O SR. CONSmUlNTE EIXIARDO BOMFIMSr. Presidente, associo-me às observações feitas
pelo nosso Relator, Senador José Fogaça, e gostaria, primeiro, de apoiar a sugestão do Constituinte Gumercindo Milhomem com relação ao
Plenário pró-Participação Popular na Constituinte.
Em segundo lugar, sugiro o nome de um Constituin!e de 46, homem dedicado ao estudo inclusive
desse tema, autor de vários trabalhos nesse sentido, () ex-Deputado Constituinte João Amazonas.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) puta do Jorge Leite tem a palavra.

O De-

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr.
Presidente, existe prazo para apresentação de nomes e entidades? Será esgotado hoje, ou a qualque! momento poderão ser apresentados nomes
e entidades?
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - A Presidêncía, inclusive o próprio Relator, estão totalmente abertos; sempre que alguma entidade ou
algum profissional deva ser ouvido por esta Subcomissão, esta Presidência estará disposta a até
marcar sessões extraordinárias, a fim de que essa
personalidade seja ouvida por todos nós.

S

O SR. CONSmUINTE JORGE LEITE - Fui
oficialmente integrado à Subcomissão hoje e não
estava a par de quase nada. Peço a oportunidade
de apresentar um nome posteriormente; hoje não
tenho qualquer indicação.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) não. Mais alguma sugestão?

Pois

O SR. CONSmUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Lembraria o nome do Ministro Paulo
Brossard. Desnecessário enumerar suas qualificações. Aproveito para sugerir à Subcomissão o
seguinte: quando se tratar de depoimento caracterizado pró-parlamentarista ou pró-presidencialista, que pudéssemos fazer a audiência com ambas
as presenças, pró-parlamentarista e pró-presldencíallsta Enriqueceria nosso trabalho, nossa análise E:julgamento. É a sugestão que deixo à Mesa.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sr. Presidente, gostaria de levantar uma preocupação. Tenho a impressão de que todas as
Subcomíssões vão homologar nomes de entidades e Ministros. Deveria haver entendimento entre
os Presldnetes de cada Subcomissão-principalmente a nossa, muito intetligada aos Poderes Legislativo e Judiciário - para evitar que haja coincidência de convocação, isto é, convoquemos uma
autoridade e a Comissão Temática, ou a Comís-

são do Poder Legislativo convoquem a mesma
pessoa. Com referêncíà às convocações, que a
Presidência desta Subcomissão conversasse, debatesse e trocasse idéias com os Presidentes das
outras duas Subcomissões, a fim de facilitar a
vida dos próprios convocados. Pode coincidir
que a Subcomissão do Poder Legislativo convoque uma autoridade e as Subcomissões do Poder
Executivo e do Poder Judiciário a mesma autoridade. Não seria o caso de se fazer uma reunião
conjunta com essa autoridade? Viriam as três
Subcomissões. Poderia haver o risco de a autoridade vir a uma Subcomissão e não ir a outra.
Essa é uma preocupação. Tenho a impressão
de que, antes da convocação, deveria haver uma
troca de idéias. Faríamos as sugestões dos nomes e o Presidente desta Subcomissão trocaria
idéias com os Presidentes da Comissão Temática
e das outras Subcomissões.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Comunico a V. Ex' que, após a aprovação dos nomes
das personalidades que irão conviver conosco,
levaremos ao conhecimento da Comissão Temática toda nossa programação. Sempre que possível, iremos fazer audiências e sessões em conjunto com as Subcomissões do Poder Judiciári?
e a do Poder Legislativo. É intenção desta Presídêncía e também das outras Subcomissões.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Gostaria de lembrar à Presidência que sugerimos, ontem, o nome do Ministro Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) anotado. Alguma outra personalidade?

Está

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSASugiro a Ordem dos Advogados do Brasil.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sr. Presidente, tenho a impressão de que a
minha sugestão implicana na dinamização dos
trabalhos, dos debates. Poderiam ser convocadas
duas autoridades que pensem diferentemente para o mesmo dia: ora um faria a conferência, ora
o outro, um painel. Tenho a impressão de que
podemos fazer um trabalho muito bom assim
procedendo, e desenvolver essa conversa com
os outros Presidentes.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Comunico aos membros da Subcomissão que pelo calendário previamente aprovado, teremos seis audiências públicas dentro dos horários normais.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Podemos,
por exemplo, substituir sessões de debate de matéria em pauta por sessões de audiência, mais
interessantes e ricas. O Regimento, agora, nos
dá inteira abertura para isso.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Temos
hoje doze indicações. O Deputado Jorge Leite,
inclusive, trará outras, futuramente.
O SR. CONSmUINTE JORGE LEITE - Vejam V. Ex' e o Relator: se cada Constituinte ficar
com o privilégio de apresentar vários nomes de
entidades ou pessoa física, haverá um volume
muito grande de convocados e jsso poderá prejudicar os outros Constituintes. E o meu caso em
especial, que cheguei agora e gostaria de oferecer
alguns nomes, e hoje não os tenho. Gostaria de
sugerir à Mesa e ao Plenário que reduzisse a cada
Constituinte o direito de determinado número de
indicações - este me parece ser o caminho mais
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democrático para as indicações - e assim ampliaríamos a presença de inúmeras pessoas, personalidades ou entidades.
O SR. RELATOR (José Fogaça) permite responder, Sr. Presidente?

V. Ex' me

O SR. PRESIDENTE (Albérico FIlho) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Esta não
tem sido uma prática das Comissões nesta Casa,
infelizmente. As Comissões, sejam mistas ou parlamentares de inquérito, ou mesmo as permanentes, têm recebido com liberdade a livre indicação do Plenário e os nomes são colocados em
votação. Se fôssemos estabelecer cota de nomes
para cada membro - somos 24 - teríamos um
número fantasticamente superior ao limite de
tempo que possuímos. V. Ex' terá, no decorrer
dos trabalhos, a possibilidade de indicar um nome, e o Presidente verá a possibilidade de convocar uma sessão para esse fim. Não creio que
haja desejo de limitações, mas já temos onze indicações, que perfazem um número razoável para
os limites desta Subcomissão, até porque, regimentalmente, só podem ocorrer oito sessões de
audiência pública - num máximo de oito e num
mínimo de cinco.
O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Para
democratizarmos os trabalhos, Senador, seria o
caso de exatamente permitirmos que cada membro tivesse o direito de fazer indicações. V. Ex'
vem ao encontro de minha tese: quero ampliar,
ou seja, permitir a cada membro da Comissão'
o direito de indicar alguém. Da maneira que entendi a colocação de V.Ex', parece que eu gostaria
de cercear esse direito, e não é o caso, mas exatamente assegurar o direito de todos os membros
da Subcomissão de fazer alguma indicação.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Queria dizer
que não é preciso haver uma cota específica, um
determinado número de nomes para cada membro da Subcomissão. Que isso fique por conta
da espontãnea liberdade de cada um.
O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Faço uma proposta: que não se colocassem os nomes hoje em votação, até para que
outros Constituintes pudessem lembrar outros
nomes...
O SR. PRESIDENTE (Albérico FIlho) - Temos
de votar hoje, para programar os trabalhos, fazer
contatos pelo telefone, marcar, etc.
. O SR. CONSmUINTE HENRIQUE EIXIARDO
ALVES - Temos de assegurar o direito de cada
um.
O SR. RELATOR(José Fogaça) - Temos uma
audiência pública marcada para o dia 21. Acho
que não há limite para a indicação de nomes.
Se daqui a vinte dias entendermos que, pelas circunstâncias, venha a ser do interesse majoritário
da Subcomissão ouvir alguém, não há por que
cercear essa indicação.
O SR. CONSmUlNTE HUMBERTO SOUTO
- Até para ganharmos tempo... (inaudível), sa·
bendo que já convocamos até as outras.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Inclusive
para termos o compromisso dessas pessoas de
comparecerem em determinadas datas. Tudo isso é importante.
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o SR. PRESIDENTE (A1bénco Filho) - Vou
ler os nomes, para submeter à votação: Ministro
Marco Maciel, César Saldanha, André Franco
Montoro, Miguel Seabra Fagundes, Raimundo
Faoro; Plenário Pró-participação Popular na Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Acho que não é uma convocação; estamos
colocando nomes de pessoas e de entidades
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Sim,
é uma entidade. A Plenária indicará uma pessoa
para vir conversar conosco. Talvez seu Presidente.
Prosseguindo: Prof. Miguel Reali Júnior, Josaphat Marinho; João Amazonas, Ministro Paulo
Brossard e OAB.
Em votação. (Pausa.) Aprovado.
Pergunto ao Sr. Constituinte José Fogaça se
pretende tecer mais algum comentário.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, gostaria de fazer mais uma colocação. Perguntaria se o Plenário concede ao Presidente ou
à Mesa a liberdade para montar os painéis a seu
critério, de acordo também com a conveniência
das datas e das vindas dessas pessoas convidadas.
O SR PRESIDENTE (Albérico Filho) - Ainda
não tenho resposta a este respeito para dar aos
Constituintes, mas acredito que posteriormente
a conseguiremos e, logicamente, comunicaremos a V. Ex'
Gostaria de comunicar a convocação de uma
sessão extraordinária para amanhã, quando discutiremos as primeiras propostas que vieram a
esta Subcomissão: as de rrs 11, 14, 80, 151 e
186.
A Secretaria informa que todas essas sugestões
foram encaminhadas aos gabinetes dos Srs.
Constituintes.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
esta sessão.

REGULAMENTO DAS ATIVIDADESDA
SUBCOMISSÃO DO PODER EXECunvO
TÍTULO I

Da Direção dos Trabalhos
CAPITULO I
Da Mesa

Art 1° A Mesa da Subcomissão do Poder
Executivo é composta do Presidente e do 1° e
21°· Vice-Presidentes.
§ 1° A substituição do Presidente, far-se-á,
sucessivamente pelo 1° e 2°_Vice-Presidentes, e
na falta destes, pelo membro mais idoso.
§ 2° Verificando-se a vaga de qualquer cargo
da Mesa, a mesma será preenchida através de
eleição nas 24 horas que se seguirem à vacância.
CAPITULO11

Do Presidente

Art. 2° Ao Presidente da Subcomissão do Poder Executivo compete, além do que for atribuído
no Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte:
I - ordenar e dirigir os trabalhos;
11- fazer ler a ata da reunião anterior, subme-

tê-Ia a discussão e votação;
li! - dar conhecimento de todo expediente recebido e despachá-lo;
IV - designar o Relator do anteprojeto constitucional;
V- conceder a palavra aos Constituintes,
VI - convocar reuniões extraordmárias após
deliberação da Subcomissão;
VlI- promover a publicação das Atas das reuruôes no Diário da Assembléia Nacional Cons-

tituinte;
VIII - desempatar as votações;
IX - representar a Subcomissão nas suas relações com a Mesa, com as outras Comissões ou
Subcomissões e com os Líderes;
x- resolver, de acordo com este Regulamento
0\.
r<eglmento da Assembléia Nacional Constítuínte, todas as questões de ordem;
XI - decidir sobre os requerimentos de destaque;
XII - proclamar o resultado das votações.
Art. 3° O Presidente não deverá participar das
discussões, a não ser que deixe a Presidência.

CAPITULO li!
Dos Vice-Presidentes

Art. 4° Ao IO-Vlce-Presidente compete substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos.
§ 1° O 2°_Vice-Presidente substituirá o 1°_Vice-Presidente ou o Presidente na ausência ou impedimentos de ambos.
TÍTULO 11
Da Ordem dos Trabalhos

CAPÍTULO I
Das Reuniões em Geral

Art. 5° As reuniões da Subcomissão do Poder
Executivo serão ordinárias, extraordinárias e as
destinadas a audiência de pessoas ou entidades
representativas de segmentos da sociedade.
§ 1° As reuniões ordinárias realizar-se-ão às
terças e quintas-feiras, a partir das 9:30 horas.
§ 2° As reuniões extraordinárias serão realizadas em dia ou hora diversos dos préflxados para
as ordinárias, inclusive sábados, domingos e feriados, e serão convocadas pelo Presidente, após
deliberação da Subcomissão.
§ 3° As reuniões de audiência pública serão
realizadas em dia e hora previamente fixadas pela
Subcomissão.
§ 4° As reuniões ordinárias, as extraordinárias
e as de audiência pública, poderão ser prorrogadas o tempo necessário a seus fins, a juízo
do Presidente, podendo interrompê-las quando
julgar conveniente.
§ 5° As reuniões ordinárias, extraordinárias e
às destinadas a audiência de entidades representativas de segmentos da sociedade, serão públicas
Art. 6° Os trabalhos da Subcomissão serão
iniciados com a presença de, pelo menos, metade
de seus membros e obedecerão a seguinte ordem:
I -leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior;
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11 - leitura surnána do expediente recebido,
inclusive das sugestões sobre matéria constitucional;
1lI - debate e votação de matéria constitucional
§ 1° Para o fim previsto no caput, o comparecimento dos membros da Subcomissão verificar-se-á pelo próprio livro de assinaturas, aberto
30 minutos antes do início da reunião.
CAPÍTULO11
Das Atas

Art. 79 De cada reunião da Subcomissão do
Poder Executivo lavrar-se-á Ata sucinta, que deverá conter além da indicação de seu número, data
e horário do seu início e término, o nome de
quem a tenha presidido, o número de Constituintes presentes e ausentes e uma súmula do
expediente lido e dos trabalhos desenvolvidos.
Parágrafo único. A Ata, lida em plenário, será
assinada pelo Presidente.
Art. 8° Será também elaborada, de cada reumão, Ata circunstanciada, contendo todos os pormenores dos trabalhos, que será publicada no

DIário da Assembléia Nacional Constituinte.
CAPÍTULO III
Da Audiência Pública

Art. 90 A Subcomissão do Poder Executivo,
destinará de cinco a oito reuniões para audiência
de entidades representativas de segmentos da sociedade.
Art. 10. Os representantes de entidades convidados disporão de dez minutos para usarem
da palavra.
Art. 11. O Constituinte poderá, terminada a
exposição, interpelar o orador, estritamente sobre
a exposição proferida, por prazo nunca superior
a três minutos.
Parágrafo único. O orador terá o mesmo prazo para a resposta, sendo-Ihe vedado interpelar
os Constituintes.
TÍTULO 111
Da Elaboração do Anteprojeto de Constituição
CAPÍTULO I
Do Anteprojeto de Constituição

Seção I
Normas Gerais

Art. 12. O Relator, da Subcomissão, com ou
sem discussão preliminar, elaborará seu trabalho
com base nos subsídios encaminhados, nos termos do estabelecrdo neste Regimento, devendo,
no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar relatório
fundamentado com anteprojeto da matéria.
§ 1° O anteprojeto será distribuído, em avulsos, aos demais membros da Subcomissão para,
no prazo dos 5 (cinco) dias seguintes, destinados
à sua discussão, receber emendas.
§ 2° Encerrada a discussão, o Relator terá 72
(setenta e duas) horas para emitir parecer sobre
emendas, sendo estas e o anteprojeto submetidos
à votação.
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§ 3° As emendas rejeitadas serão arquivadas,
podendo, entretanto, ser reapresentadas nas demais fases da elaboração da Constituição.
§ 4° A Subcomissão, a partir de sua constituição, terá um prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias para encammhar à respectiva Comissão o
anteprojeto por ela elaborado, e, não o fazendo,
caberá ao Relator da Comissão redigi-lo no prazo
de 5 (cinco) dias.
§ 5° Não serão concedidos pedidos de vista.

CAPÍTULO li
Da Discussão e Votação

Seção I
Da Discussão

Art 13. Durante a discussão do anteprojeto
o Relator usará da palavra por prazo nunca supenor a trinta minutos
Art. 14. Ao membro da Subcomissão será
concedida a palavra, quando solicitada, por 10
minutos.

Seção 11
Da Votação

Art. 15. As emendas serão votadas em globo,
conforme tenham parecer favorável ou contrário,
ressalvados os destaques.
Art. 16. A votação do anteprojeto far-se-á em
globo, ressalvadas as emendas e os destaques
concedidos.
Art. 17. No encaminhamento da votação de
matéria destacada poderão usar da palavra, por
3 minutos, 1 membro a favor, tendo preferência
o autor do requerimento, e outro membro contra.
Art. 18. Concluída a votação, será elaborada
a redação final do anteprojeto, com as emendas
ou alterações resultantes de destaques.
Parágrafo único. Apresentada a redação final,
esta será discutida e votada na sessão seguinte.
Cada Partido usará a palavra por cinco minutos.
Havendo emendas de redação, estas serão votadas sem discussão.
Seção 11I
Dos Destaques

Art. 19. Admitir-se-á o requerimento de destaque, para votação em separado, de partes do
anteprojeto ou de substitutivo e de emenda do
grupo a que pertencer, devendo o requerimento
ser apresentado por escrito, até o inicio da sessão
em que se der o processo de votação respectivo.
Art. 20. Os requerimentos de destaque, serão
decididos pelo Presidente, cabendo de seu indeferímento recurso ao plenário da Subcomissão.
CAPÍTULO 11I
Dos Processos de Votação

Art. 21. As votações poderão ser realizadas
pelos processos simbólico ou nominaL
Parágrafo único. As matérias constitucionais
somente serão votadas pelo processo nommal.
Art. 22. No processo simbólico, o Presidente,
ao anunciar a votação, convidará os presentes
que votam a favor a permanecerem sentados,
proclamando em seguida o resultado manifesto
dos votos.

Art. 23. O processo nominal será feito pela
chamada dos Constituintes, utilizando-se listagem
especial de votação, elaborado em ordem alfabética.
§ lo As chamadas para as votações nominais
começarão numa votação pelo início da lista e
na outra pelo final, e assim alternadamente na
mesma ou na sessão seguinte.
§ 2° À medida que se sucederem os votos,
o resultado parcial da votação irá sendo anunciado, vedada a modificação do voto depois de
colhido o de outro Constituinte.
TÍTULON
Disposições Finais

Art 24. O calendário dos trabalhos, obedecerá ao cronograma estabelecido na forma do
anexo.
Art. 25. Na resolução de casos omissos neste
Regulamento, a Presidência poderá valer-se, subsidiariamente, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados.
Subcomissão do Poder Executivo, 14 de abril
de 1987. - Constituinte Albérico Filho, Presidente.

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

Subcomissão dos Negros,
Populações indígenas,
Pessoas deficientes
e Minorias
ATA DA 9' REUNIÃOORDINÁRIA,
REAUZADA EM 30 DE ABRILDE 1987
Aos trinta dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às nove horas, na
Sala da Comissão de Assuntos Regionais - Anexo li do Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão
dos negros, populações indigenas, pessoas deficientes e minorias, sob a Presidência do Senhor
Constituinte IvoLech, com a presença dos seguintes Constituintes: Doreto Campanari, Bosco França, Alceni Guerra, Benedito da Silva, José Carlos
Sabóia, Nelson Seixas, Salatiel Carvalho, Vasco
Alves, Edésio Frias, Fábio Feldmann, Ruy Nedel,
Osmir Lima e Octávo Elisio. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou iniciados os trabalhos e solicitou fosse dispensada a
leitura da Ata da reunião anterior, que foi considerada aprovada Em seguida foram iniciadas as
Audiências Públicas Sobre Deficientes Físicos
com a participação das seguintes personalidades:
Deputado Estadual Claudio Vereza - ES, Vereador João Batista de Oliveira - Belo Horizonte
- MG, Paulo Roberto Moreira - Ministério da
Cultura, Messias Tavares de Souza - Coordenador da Associação Nacional dos Deficientes Asicos, Marcelo Rubens Paiva - Escritor, Rosânsela Bermann - Editora do Jornal Etapa, Cândido Pinto de Melo - Movimento de Pessoas Deficientes de São Paulo, Antonio Maroja - Associação Paraibana de Deficientes Físicos,BenícioTavares da Cunha - Associação dos Deficientes
Físicos de Brasílía, João Batista Ribas - Movimento das Pessoas Deficientes de São Paulo,
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Francisco Carlos Kuneski - Federação Catarinense dos Deficientes Físicos, Jean Carlos Reinert
- Federação Catarinense de Deficientes Físicos,
José Gomes Blanco - Sociedade dos Amigos
dos Deficientes Físicos do Rio de Janeiro. Usaram
da palavra os seguintes Constituintes: Alceni
Guerra, Ruy Nedel, Nelson Seixas, José Carlos
Sabóia e Bosco França. Encerrados os debates
o Senhor Presidente suspendeu temporariamente
os trabalhos às 14:00 horas e os reabriu às 17:00
horas. Na segunda parte das Audiências Públicas
estiveram presentes os seguintes representantes
de classe: Nelsa Cassassine - Associação Brasileira de Talassêmicos, Padre Bruno Gíularrí, Francisco Nunes (Bacurau) - Movimento de Reintegração dos Hansenianos, Marcos Motta - VicePresidente da Associação dos Ostomizados do
Rio de Janeiro. Usaram da palavra os Senhores
Constituintes: Alceni Gerra, José Carlos Sabóia
e Osmir Lima. O inteiro teor dos debates será
publicado após a tradução das notas taquigráficas
e o competente registro datilográfico, no Diário
da Assembléia Nacional Constituinte. Nada
mais havendo tratar o Senhor Presidente deu por
encerrados os trabalhos às 21:00 horas, convocando os Senhores Constituintes para a próxima
às oito horas, com a seguinte pauta: Audiência
Pública com Representantes Nacionais dos Deficientes Visuais, Hemofílícos, Negros, Presidiários
e comunidades Israelistas. E, para constar, eu Carlos Guilherme Fonseca, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente

ANEXO À ATA DA 9' REUNIÃO DA SUBCOfrJISSÃO DOS NEGROS, POPULAÇÕES
INDIGENAS, PESSOASDEFICIENTESEMINORIAS, REALIZADA EM 30 DE ABRILDE
1987,ÀS 9 HORAS. ÍNTEGRA DOACOMPANHAMENTO TAQUIGRÃFICO, COMPUBUC4ç40 DEVIDAMENTEAUTORIZADA PELO SENHORPRESIDENTEDA SUBCOMISSÃO, CONSTITUINTE NO LECH.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Declaramos
abertos os nossos trabalhos no quarto dia de audição pública da Subcomissão dos Negros, Populações Indigenas, Pessoas Deficientes e Minorias.
Gostaríamos de convidar para fazer parte da
Mesa S. Ex-s o Deputado pelo Estado do Espírito
Santo, Cláudio Vereza, e o Vereador João Batista
de Oliveira, da cidade de Belo Horizonte.
Srs. Constituintes, Lideranças nacional e dos
diversos Estados, dos deficientes físicos, Sras. e
Srs.:
Nós, da Subcomissão dos Negros, Populações
Indigenas, Pessoas Deficientes e Minorias, temos
efetivado este trabalho de ouvir a sociedade civil,
e hoje abrimos este espaço pela manhã e 'ainda
o espaço vespertino das 17 horas para ouvir os
deficientes físicos. As 19 horas, estaremos ouvindo os atomizados, os hansenianos e talassêmicos.
Por uma solicitação de Constituintes, membros
desta Subcomissão, gostariamos que o Professor
Paulo Roberto Moreira, que tem assessorado muito especialmente a Presidência desta Subcomissão e, de uma certa forma, toda a Subcomissão,
colocasse aos presentes, aos convidados, às lideranças, que prestarão seu depoimento na manhã
de hoje, a sua ótica de como estão se desenrolando esses trabalhos, como a Subcomissão tem
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conseguido desempenhar o seu papel de ouvir
a sociedade civil; também é uma homenagem,
é um carinho, é um agradecimento a este assessor que desempenha o seu trabalho no Ministério
da Cultura e que, aqui conosco, tem estado diuturnamente, auxiliando, para que possamos ouvir
com o maior brilhantismo, com maior oportunidade, com a maior objetividade, todas as minorias.
Passamos a palavra ao Prof.Paulo Roberto Moreira.

o SR.PAULO ROBERTO MOREIRA- Gostaria
de dizer que aqui estão as lideranças todas do
movimento de deficientes. Nós não podemos esquecer de mencionar a importância da presença
do Messias Tavares de Souza, que coordena a
participação dos portadores de deficiência, porque esta é um audiência pública. E, também, a
presença do Marcelo Rubens Paíva, que é nossa
expressão artística maior no cenário brasileiro da
atualidade.
Srs. Constituintes,tenho procurado sentir o peso da nossa presença aqui. E procurar o sentido
é realmente saber qual a posição que nós, deficientes físicos, temos em relação a essa totalidade. O coração, na medida que ele funciona
para bombear o sangue para o resto do corpo,
se situa dentro de uma totalidade. Só assim entendemos o sentido do Brasil à medida que se sente
o não Brasil, à medida em que ele se coloca
no cenário mundial.
Qual é o nosso sentido aqui? Qual é o sentido
da nossa presença aqui? É um sentido muito forte.
Muitas vezes eu me perguntava, na nossa luta,
nas nossas associações em que não estava lá
o tesoureiro, o presidente, o secretário e, às vezes,
não aparecia nenhum dos três, eu perguntava:
meu Deus, o que estou fazendo aqui, que loucura
é essa, será que é isto a minha realidade? Hoje,
vejo que esta nossa luta tem sentido, ela deu um
salto qualitativo. Estamos face o poder para discutir com o poder, para assumir esse poder. Nós
estamos a deixar de ser caldo de cultura para
herdar a cultura que estamos ajudando a construir.Estamos aqui para mostrar para a sociedade
que desenvolvimento é um movimento de dentro
para fora, é o contrário de envolvimento. Este
País se envolveu com o capital internacional a
pretexto de desenvolver, e o envolvimento deste
País com o capital internacional,ou seja, o envolvimento deste País com aquilo que não eram as
suas potencialidades foi que levou, e nos leva,
à situação atual, ao impasse em que estamos.
Estamos aqui para mostrar que desenvolvimento
é um movimento de dentro para fora e que a
única forma de desenvolvimento não é afirmar
e exarcerbar as nossas virtudes.Uma mulher bonita, que quer ficar cada vez mais bonita, cai no
rídiculo; o cidadão rico que quer ficar cada vez
mais poderoso que quer ficar cada vez mais rico
e cada vez mais rico, cai no ridiculo; o poderoso,
cai no lugar comum da estupidez e da violência.
A única maneira de realmente se desenvolver é
através da negação superadora das nossas deficiências.
Já diziaMarxque, se a essência se confundisse
com a aparência, toda ciência seria supérflua. A
Ciência existe para mostrar que a aprarência está
escondendo, muitas vezes, o seu contrário. Esta-
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mos aqui para deixar de ser o peso da HIstória
para passar a ser a locomotiva da História. Isto
é verdade Isto não é uma megalomania. A única
maneira de qualquer sociedade se desenvolver
é através da crietívidade dos dominados porque
o senhor é escravo do escravo, afirmava Hegel.
O senhor perde contacto com a realidade E são
aqueles que estão fora do poder que, para sobreviver, fazem um esforço que foge, muitas vezes,
ao limite de suas potencialidades e, aí, se tomam
criativos, revolucionários mudam, efetivamente,
o status quo e transformam a quantidade em
qualidade.
Estamos aqui para chamar a sociedade e olhar
a sua deficiência; não é nossa não, é a deficiência
da sociedade. Porque a nossa luta é a luta contra
o fascismo, o fascismo que está mo meu corpo,
no corpo de cada ser singular, o corpo de cada
instituição, o corpo da nação, e o fascismo internacional, que é a dominação. Estamos aqui com
um discurso libertador, que é o mesmo discurso
dos índios, que é o mesmo discurso dos negros,
e é por isto que, imediatamente, nós nos sintonizamos. E não estou aqui, nesta arr,ogânciabranca,
ocidental, anglo-saxõnica, já que fomos aculturados com ela. Aprendi aqui, nesta atividade,que
isso tenho de usar como arma contra a própria
arrogância, contra a própria violência da nossa
própria cultura. Esta a grande contribuição que,
particularmente, ganhei aqui, neste debate, quando vi o Airton Krenac falando ontem num ser
total, despojado de toda a nossa prepotência. Então, estou aprendendo aqui, pois também sou
dominador. Que o meu discurso de dominado
é um discurso parcial, e que tenho de abrir mão
desta arrogância, e que tenho que aprender com
os índios, aprender com os negros e que eles
têm que herdar parte dos que eles construíram.
Nós somos muito complexos, somos dominadores e dominados ao mesmo tempo. Nós oprimimos, e todos nós somos oprimidos. Acho que
estamos dando um salto qualitativo. Espero que
sejamos o mais produtivo possível e esta nossa
discussão nos faça permanecer atentos na construção desta Constituinte.Porque o que está acontecendo aqui transcende a confecção de uma
Constituinte;o que está acontecendo aqui é exatamente um ponto de não retomo, como o Presidente da Repúblicafalou,é compatibilizara identidade com a diferença, como Celso Furtado falou.
Mesmo que eles tenham dito isto ocasionalmente,
este ponto não vai retomar mesmo. Nós vamos
mesmo compatibilizara identidade com a diferença, não temos outro destino, temos que exercer
o nosso livrearbítrio. Para aqueles que têm uma
concepção espíritual do mundo, estamos começando a perceber qual é o sentido de nossa deficiência; para aqueles que não têm essa concepção espiritual do mundo, que perceba que este
é um momento de livrearbítrio.Temos que exercer a nossa liberdade, e a nossa liberdade é a
superação da deficiência,é, como diziaa Vianinha,
olhar a tragédia em seus olhos, porque é a única
maneira de se dominar a tragédia. Muitoobrigado.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Passamos
a palavra ao Sr. Messias Tavares de Souza, Coordenador Nacional dos Deficientes Físicos.
O SR. MESSIAS TAVARES DE SOUZA - Sr.
Presidente, Srs, Constituintes e demais autorída-
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des, companheiros aqui presentes. Sou Coordenador Nacional da Organização Nacional de Entidades de DeficientesFícicos.Temos em mão propostas que foram aprovadas por este movimento
e por outras entidades nacionais, a que me referirei a seguir e por certo não haverá necessidade
de passarmos às mãos de V. Ex's, porque V. Ex',
porque V. Ex'" já as têm. Todavia, para nós seria
mais importante, de início,fazer uma apreciação
do aspecto político do nosso movimento.
Há alguns anos, e não são muitos anos, tínhamos em nosso País associações quase sempre
voltadas para paraplégicos, não políticas, mas assistencialistas, paternalistas. Dentro desta 6tica
como muito bem representou o nosso companheiro Paulo Roberto, que, filosoficamente, apreseontou a questão de como é vista na sociedade
a nossa deficiência, que é a deficiência da sociedade, éramos também nas nossas entidades individualistas;ficávamos voltados aos problemas de
grupo, o que mais e mais aumentava a nossa
fraqueza. Felizmente, tivemos um despertador, a
partir de, mais ou menos, 1980, quando nós procuramos nos ajuntar às outras entidades. Conseguimos chegar a um determinado estágio em
que vimos que o nosso problema, as nossas questões, não eram apenas as nossas questões, eram
as questões de outros grupos com deficiências.
Mas não é só isto, eram também as questões
dos outros grupos de minorias. Por que chamar
minorias as pessoas deficientes que são milhões
neste País? Junto com os índios, com os negros,
seríamos mesmo minorias ou seríamos mesmo
a grande maioria? A grande maioria dos deserdados desta Nação. Vimos que a nossa luta não
é apenas a nossa luta, a nossa luta não é separada,
ela é comum. Até achamos que, apesar da importãncía que existe em ter nesta Constituinte uma
subcomissão específica que, tratá da questão dos
negros, das populações indígenas, das pessoas
deficientes, e das minorias várias, acho que cabe
a nós, cada vez mais, trabalharmos não aqui neste
fórum, mas também nas outras comissões porque não vemos como as questões de todos estes
grupos de minorias sejam defendidas apenas sob
6tica do social. Eu não sei como podem ser desenvolvidasse não passam também pelo político,
pelo econômico, pela educação, pelo transporte,
pelo lazer, pela profissionalização,pelo emprego.
O tratamento tem que ser, sob muitos ângulos,
sob muitos aspectos.
Acho que a importância de tratarmos esses assuntos não fica apenas em pegarmos o rol de
propostas - e esperamos o apoio de todos os
Srs. Constituintes,não apenas das Subcomissões,
mas das etapas subseqüentes - e fazermos com
que sejam letra viva na nova Carta. Além dísto,
fazer daqui a semente do despertar de uma consciência e que isto vá se concretizar mesmo, primeiro objetivamente para assegurar muitas providências que são necessárias para a vida das pessoas que portam deficiênciasneste País,principalmente, para prevenir que um grande número de
pessoas não se acheguem a esse contingente
enorme de pessoas portadoras de deficiência.Por
isto, devemos pensar no econômico e no político,
porque, se não mudarem as instituições, se não
mudar o sistema mesmo de governo que nós
vivemos, vamos continuar como aquela legião
a que referimos, que é a maior parte - vejam
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bem - eles não estão aqui. Onde estão os deficientes mentais, onde estão nesta sala? Não os
vi aqui, mas eles são mais de 50% dos nossos
principalmente por fome. É como dizia o grande
cientista Nelson Chaves, de quem nos orgulhamos em Pernambuco: eles ficam deficientes mentais, não crescem nem a nível intelectivo, nem
a. nível de físico, porque já no útero das suas
mães estavam subnutridos e as suas mães também.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o
problema, a questão é muito mais ampla e é nessa
perspectiva que pedimos todos olhem e acolham
as nossas propostas e que espero que não fiquem
apenas nessas propostas, que elas sejam melhoradas. Felizmente, somos um grupo que estamos
apresentando mais ou menos uma proposta unificada e isto de certo modo facilita o trabalho, mas
não queremos que ISSO seja uma coisa sectária
e que não haja também propostas outras que
venham a melhorar o que está aqui sendo apresentado.
Passaremos a ler as propostas que foram aprovadas durante o In Encontro Nacional de Coordenadorias, Conselhos Estaduais e Municipais e Entidades de Pessoas Deficientes, em Belo Horizonte, em 7 de dezembro de 1986.
"Primeiro: Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo
religioso e'convícções políticas ou por serem
portadores de deficiência de qualquer ordem.
Será punida pela lei toda discriminação
atentatória aos direitos humanos
Segundo: Garantir e proporcionar a prevenção de doenças ou condições que levem
à deficiência.
Terceiro: Assegurar às pessoas portadoras
de deficiência o direito à habIlitação e à reabilitação com todos os equipamentos neces:liários.
Quarto: Assegurar às pessoas portadoras
de deficiência o direito à educação básica
e profissionalizante, obrigatória e gratuita,
sem limite de idade, desde o nascimento.
Quinto: A Umão, os Estados e os Municípios devem garantir para a educação das
pessoas portadoras de deficiência, em seus
respectivos orçamentos, o mínimo de 10%
do valor que constitucionalmente for destinado à educação.
Sexto: Proibir a diferença de salário e de
critério de admissão, promoção e dispensa
por motivo discriminatório relativos às pessoas portadoras de deficiência, por raça, sexo, cor, religião, opinião política, nacionalidade, idade, estado cívil, origem, e condição
social.
Sétimo: Conceder a dedução de imposto
de renda de pessoas físicas e jurídicas dos
gastos com adaptação e aquisição de equipamentos necessários ao exercício proflssional de pessoas portadoras de deficiência.
Oitavo: Regulamentar e organizar trabalho
das oficinas abrigadas para as pessoas portadoras de deficiência, enquanto não possam
integrar-se no mercado de trabalho competitivo."
Aqui, pediria licença para fazer um parêntese
Estamos falando em organizar o trabalho

Vejam bem, Sr. Presidente, Srs. Constitumtes:
o Brasil participa da Organização das Nações Unidas, por conseguinte, participa também, da OIT,
Organização Internacional do Trabalho. Gostaria
de fazer um questioamento que acredito que V
Ex" não terão condições para responder, mas
teriam condições para tomar um nível de consciência e nos apoiar para que tenhamos, também
o nosso País, como Signatário de convenção internacional que leva o número 153, da OIT, e que
o Brasil há muitos anos, vem se negando a assiná-Ia e que, se assinando, ele se compromete,
no seu órgão específico, que é o Mimstério do
Trabalho, exercer atividades que venham a compatibilizar o trabalho também às pessoas portadoras de deficiêncía.
Prosseguindo:
"Nono: Transformar a aposentadoria por
invalidez em seguro reabilízação e permítrr
a pessoa portadora de deficiência trabalhar
em outra função diferente da anterior, ficando garantido esse seguro sempre que houver
situação de desemprego.
Décimo: Garantir a aposentadona por tempo de serviço aos 20 anos de trabalho, às
pessoas portadoras de deficiência que tenham expectativa de vida reduzida
Décimo Primeiro: Garantir o livre acesso
a edifícios públicos e particulares de frequência aberta ao público, a logradouros públicos
e ao transporte coletivo, mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas, ambientais
e adaptação dos meios de transportes.
Décimo Segundo: Garantir ações de esclarecimento junto às instituições de ensino, às
empresas e às comumdades quanto à importância de prevenção de doenças ou condições que levem à deficiência.
Décimo Terceiro: Garantir direito à informação e à comurucação, considerando-se
as adaptações necessánas para as pessoas
portadoras de deflclêncra,
Décimo Quarto: Isentar os impostos das
atividades relacionadas ao desenvolvimento
de pesquisa, produção e importação e comercialização de material e equipamento especializado para pessoas portadoras de deficiência."
Eis aí, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, as propostas apresentadas. São, talvez,as principais. Esperamos contar com o apoio para que tenhamos
estas propostas na nova Carta.
Peço licença para, se apoiada a sugestão que
foi dada pelo Companheiro Paulo Roberto, de mício - não é que nós pudéssemos sugerir a coordenação, no âmbito de nossos companheiros
portadores de deficiência física - passarmos às
mãos de V. EX" a relação dos companheiros dos
Estados e que, tanto quanto possível, houvesse
a possibilidade dos companheiros se expressarem, representando os nossos pensamentos nos
Estados.
O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Gostaríamos
de ouvir, agora, o convidado especial, o escritor,
e, de uma certa forma, um homem de vida farmllar
sofrida, que, com o seu testemunho, com seu
depoimento, enriquecerá por certo o trabalho
nosso desta subcomissão.
Convido o escritor Marcelo Rubens Paiva, a
quem concedo a palavra.
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O SR. MARCELO RUBENS PAIVA - Bom dia,
Sr Presidente, Srs. Constituintes, amigos deficientes e amigos não deficientes.
Estou aqui um pouco mais como um franco
atirador. Acredito que tudo o que acabou de ser
dito pelo nobre colega é bem sucinto e compreende todo o pensamento das organizações de
deficientes físicos.
Brasília me parece um sonho longínquo, uma
coisa inatingível, uma cidade distante, o poder
sempre associado - como se não fizesse parte
da Nação - em si, a uma Ilha da Fantasia. Aceitei
este convite para vir, aqui, porque está na hora
de os parlamentares ouvirem um pouco mais e
a sociedade Civil brasileira dar a sua opinião sobre
o momento tão importante que estamos vivendo,
que é a formação de uma nova Constituição.
Estou aqui, enquanto jovem, enquanto brasileiro, enquanto filho de um ex-deputado, portanto,
colega de V. Ex.,;, enquanto filho de um homem
que foi assassinado e torturado pelo Exército Brasileiro. Aos 20 anos de idade tive a infelicidade
de cometer um mergulho mal calculado e transformar-me em mais um membro desta numerosa
comunidade chamada deficientes físicos Percebi,
nesses oito anos em que estou em uma cadeira
de rodas, que a Vidade um deficiente é um caos,
é muito difícil. 05 direitos básicos de qualquer
cidadão, direito à educação, direito ao trabalho,
o direito mais lindo que vejo numa carta, que
é o direito de ir e vir, nos são praticamente impossíveis de exercer, pelas nossas condições físicas
e através da falta de apoio e de consciência da
nossa sociedade. Nesses sete ou oito anos, vivo
pedindo favores: "Por favor, me ajude a subir uma
escada; por favor, me ajude a entrar nesta universidade; por favor, me ajude no meu tratamento
físico". Tenho a sensação de que estamos aqui
um pouco como favor. De repente, esta Subcomissão, que, pelo que acompanhei pela imprensa
teve muitas dificuldades, e tem ainda, de se constituir, parece-me ser um favor em que o Senado
e o Congresso fazem à sociedade civil. No entanto,
todo dia 15 de março, dia em que tenho que
dedarar meu imposto de renda, percebo que não
é exatamente a favor que esta Subcomissão exrste, e não tenho mais que ficar pedindo favor à
sociedade brasileira para existir, para poder exercer minha profissão, para poder ter uma educação
e saúde dignas de qualquer outro brasileiro.
Ontem, ouvi pela televisão o depoimento do
Artur Crenac, no horário nobre da televisão brasileira, e vejo que a imprensa está completamente
ausente. Sei que, dentre as minorias, os negros,
os índios, os deficientes sempre foram tratados
como casos do fantástico, casos de escândalos,
casos de grandes curas medicinais e grandes milagres e nunca foram ouvidas como minorias pensantes, como minorias que têm propostas e orqanizações e discussões atrás disso.
Deixo aqui o meu protesto contra a imprensa
e contra os meios de comunicação pelo modo
como somos tratados. O índio sempre tem o seu
charme, goza do paternalismo da sociedade brasileira, bem como os negros e as mulheres. No
entanto, nós, deficientes, sempre somos, apesar
de 13 milhões no Brasil, somos tratados como
assunto de "Fantástico".
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o que peço
a V. Ex.,; é que ouçam o que temos para dizer,
chega de favor. V. Ex" estâo aqui, existe Brasília,
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existe o Congresso, existe o Senado, queremos,
através do nosso trabalho, inclusive do trabalho
dos deficientes, através dos impostos que pagamos, queremos que esses impostos retomem
a nós e nos dêem condições de continuar o nosso
trabalho. Quero continuar minha vida, continuar
o meu estudo, eu e mais 13 milhões de deficientes. J:: só Isto e muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra à jornalista Rosângela Bermam, Secretária de imprensa da Organização Nacional de
Deficientes Físicos e editora do jornal Etapa.
ASRA.ROSÂNGELA BERMAM - Companheiros, pela segunda vez o Marcelo me passou a
perna: pensei em escrever um livrosobre a minha
vida e ele escreveu primeiro, e, agora, exatamente
a ênfase que ia dar à minha falação, ele a usou
primeiro. De qualquer forma, há uma afinidade
de idéias e vou procurar complementar o que
Marcelo falou através de uma coisa que me afetou
muito, pessoalmente, deprimiu-me muito e que
foi a vinda dos deficientes ao Congresso, para
entrega do documento, há duas semanas, ao Presidente da Constituinte, Dr. Ulysses Guimarães.
Ocorreu que nós mobilizamos deficientes do

Brasil inteiro, uma coisa que não é fácil, devido
à falta de transportes, à falta de recursos de nossas
entidades. Conseguimos trazer deficientes, lideranças, representantes de entidades em todos os
níveis, governamentais ou não de deficientes e
pessoas ligadas à área, para fazer entrega simbólica, que, para nós, sena o ato político mais importante da história do nosso movimento, que seria
a entrega dos 14 pontos dos deficientes para a
Constitumte, através da presença do Presidente
da Constituinte, Dr. Ulysses Guimarães. Ocorreu
que esperamos e esperamos e o Dr. Ulysses não
apareceu para receber o documento e nem sequer enviou um representante seu. Na ocasião,
aconteceram alguns tumultos na Câmara, houve
o problema de bancários, houve problemas com
as bancadas. Enfim, o Dr. Ulysses estava reunido
com a sua bancada, mas nós constituimos 10%
da população brasileira e esse segmento é representativo o suficiente para merecer atenção de
pelo menos um representante da Presidência da
Constituinte. Isso foi um fato que nos depnmiu
profundamente e eu, em mim senti, naquele momento, uma revolta que nós deficientes temos
obrigação de ter com a vida que somos obrigados
a levar, sem o menor direito à cidadania, apesar
de pagarmos impostos como todos os cidadãos
pagam.
Acho que nós, no nosso movimento, procuramos, e os deficientes, de uma forma geral, também procuram, através de um discurso político,
através de reivindicações, mudar, alterar, transformar a sua situação social. Nós reprimimos uma
revolta muito forte. Acho que, neste momento,
devemos, em vez de reprimi-la, trazê-la à tona,
porque é hora, definitivamente, de ocuparmos um
local na sociedade, já que nós temos direito integrai a ele.
Comentando o fato de que considero um descaso da Presidência da Constituinte em relação
ao nosso grupo, com outras pessoas, ouvi várias
vezes: vocês têm que ser tolerantes, vocês têm
que entender que, na hora, por falta de sorte,
teve o problema dos bancários e isso mobilizou
mais a imprensa. FIcamos no gabinete do Depu-

tado Ivo Lech toda a tarde, trabalhando a imprensa, distribuindo release para toda a imprensa que
cobre o Congresso, para pessoas da imprensa
que não participam da cobertura da Câmara, mas
que têm acesso aos meios de comunicação e,
apesar do intenso trabalho, não conseguimos
passar sequer uma linha, através dos meios de
comurucação, sobre a entrega do documento de
10% da população brasileira à Constituinte. J:: um
fato que demonstra o descaso total da sociedade
em relação ao nosso grupo e não podemos mais
admitir isto, porque somos cidadãos com todos
os deveres que todos os cidadãos têm e não temos a possibilidade de usufruir de nenhum dos
benefícios a que temos direito, não digo nem como seres humanos, que já teríamos de qualquer
forma, mas compramos esses direitos através dos
impostos que pagamos.
Acredito que essa tolerância que temos que
ter - afinal havia os bancários, afinal de contas
a Bancada se reunria, estavam acontecendo coisas mais importantes - não podemos mais admitir hoje. Temos que conquistar o respetto da
sociedade na "marra". Não é talvez, a palavra mais
adequada para ser usada aqui, mas acho que
devemos nos organizar, profundamente, a nível
político, para arrancarmos da sociedade os nossos direitos, porque eles não virão de outra maneira.
O nosso problema é basicamente cultural. Temas uma infra-estrutura cultural arraigada há milênios, não só a nível de Brasil, mas de Mundo,
e aqui, por causa das grandes diferenças, da falta
de educação, da falta de direitos iguais para todos
os cidadãos, essas formas de discriminação se
acentuam. Então, esse trabalho é um trabalho
a longo prazo, que temos de fazer pela base, de
alteração da sociedade enquanto culturalmente,
em todos os níveis, socialmente, economicamente.
Como é um trabalho a longo prazo, acho que
os deficientes hoje, têm que se organizar para
conseguir as suas conquistas e não parar de lutar,
a médio prazo e a longo prazo, para conseguir
transformações soclais mais profundas. Temos
de exigir os nossos direitos e o principal objetivo
da nossa presença aqui é comprometer os Constituintes presentes com os nossos 14 itens para
que sejam incluídos, integralmente, na Constituição
A nossa mobilização não é fácil. O esforço que
fazemos para estar aqur, dando a nossa contribuição e exigmdo os nossos direitos, vem com
muito empenho e muito sacrifício.
Estou aqui para pedir e tentar garantir, de qualquer forma, a maior atenção possível ao nosso
grupo, porque é difícil estarmos aqui. Queremos
contar com o apoio de todos os Parlamentares
para que logremos a inclusão de todos os 14
Itens, integralmente, na nova Constituição. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Muito obrigado.
Concedo a palavra ao Engenheiro Cândido Pinto de Melo,do Movimento das Pessoas Deficientes
do Estado de São Paulo e Membro do Conselho
das Pessoas Deficientes deste Estado.
O SR. CÂNDIDOPINTO DE MELO- Sr. Constituinte, é com prazer que estou aqui.
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Queria levantar uma questão que nem sempre
está rnurto clara em nossas cabeças sobre a problemática enfrentada pela pessoa deficiente.
As pessoas deficientes sofrem dois cortes. Diria
até que é uma cruz, não aquela cruz do pieguismo,
mas uma cruz que se carrega, uma cruz de corte
vertical. A sociedade brasileira é cortada verticalmente por setores sociais altamente díspares em
condições de vida, em condições de saúde.
A população brasileira, em sua grande maioria,
é uma população de baixa renda, que recebe 2
ou 3 salários mínimos, e, nessa situação, as pessoas deficientes não são seres interplanetários.
São cidadãos, a deficiência é adquirida em qualquer camada social e principalmente com as condições péssimas de higiene e de saúde, de pré-natal, que atinge mais, nos países subdesenvolvidos,
as pessoas de baixa renda. Este é o primeiro corte,
seria o corte vertical.
Temos um outro corte, horizontal, o corte da
deficrêncra, que atinge, independentemente da
sua condição social, todos os cidadãos: é o c6digo
da grande marca da cultura preconceituosa que
se tem sobre a pessoa deficiente. Todos nós já
OUVimos, pelo menos uma vez, alguém falar ah!,
alguém morreu? Aquela pessoa morreu? Melhor
morrer do que ficar aleijado.
A cultura que nos é passada, até pela religião,
diz que Cristo fazia milagres sobre os alejados,
sobre os cegos, sobre os hansenianos, porque
eram tão ruins que precisavam de milagre. Esta
é uma cultura que nos é passada, esta é a cultura
que temos, que nos faz sentir inúteis. Existe até
um termo usado em toda a legislação: incapacitado!
Nós, deficientes, temos problemas até para votar. Nas últimas eleições a várias pessoas deficientes para exercer o direito do voto, o representante
da JustJça Eleitoral dizia: "você não precisa subir
a escada Para que subir escada? Você justifica.
Porque, pela legislação eleitoral, o deficiente não
é cidadão. No País, o deficiente não é cidadão,
é um cidadão de segunda categoria.
Este é o corte horizontal que atinge muito mais
as camadas mais pobres da população, porque
é lá onde acontecem os problemas de subnutrição, onde acontecem os problemas da deficiência nutricional, onde acontece o problema da assistência pré-natal e materna, que, são grandes
causas da deficiência no Brasil. E, também, o
caso da industrialização, onde a sociedade não
coloca o valor do cidadão pelo que ele pode produzir, dentro dos conceitos da sociedade inteiramente capitalista, onde o lucro e a capacidade
produtiva é muito grande. Isso conduz a quê?
Conduz que o cidadão é visto como o ser produtivo dentro de um conceito de produção que está
aí presente, e a maioria da população deficiente
não pode vender aquilo que o cidadão brasileiro
em sua maioria vende, que é a sua força física
O cidadão brasileiro, que não tem condições
de instrução, de profissionalização, ele vai ser
b6ia-fna, ele vai ser candango, ele vai ser um
trabalhador braçal. e a pessoa deficiente não tem
nem essa força inerente para vender. Para se inserir no mercado de trabalho é necessário que ela
tenha, pelo menos, um pouco de profissionalização. E o descaso do Estado é tão grande que
qualquer um de nós aqui, qualquer pessoa, hoje,
que fique deficiente terá de recorrer, obrigatoria-
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mente, a entidades benemerentes, a entidades
privadas, porque o Estado não assume nem a
reabilitação das pessoas deficientes.
O lNAMPS só atende a acidentados de trabalho.
As pessoas deficientes que estiveram aqui, todas
podemos fazer uma enquete, elas tiveram de ser
atendidas por favor, vão pedir, por favor, às entidades que, com muita dificuldade, conseguem se
manter porque o Estado se resume, úmca e exclusivamente, a dar uma parca verba, como que lavando as mãos. Nem controlar como esta entidade está aplicando o dinheiro público o faz Dá
pouco e não controla.
Este é um quadro. Estamos aqui lutando por
direitos Não queremos privilégios, não queremos
benesses, Queremos direito.
O nosso direito, pela nossa condição física, exige Co que chamamos direito diferencial.
O direito de ir e virexige que a sociedade adapte
os seus meios de transporte, adapte os seus edífíCIOS. para que possamos ter assegurado este direito.
Para grande parte das pessoas deficientes
aquelas que não têm possibrhdade de estudar. em
condições de aprendizado normal, é necessário
haver escolas especiais. Vou citar um exemplo
para' as pessoas que não estão muito à frente
disto. Vou dar o exemplo de um deficiente auditivo. A educação básica é fundamentalmente oralista. Uma criança, que tem deficiência auditiva,
precisa de uma escola especial, onde o professor
e toda a parte de educação esteja voltada para
utili2.ar os seus recursos e as suas potencralldades,
Palraos deficientes físicos graves e outros deficientes fundamentalmente deficientes mentais, é
necessário haver educação especial, é um direito
diferencial da educação.
A mesma coisa quanto à saúde O deficiente
quer ter acesso à saúde, como qualquer cidadão,
para aumentar sua potencialidade como ser produtivo na sociedade, é necessário que ele tenha
estimulada a sua potencialidade física e, para isto,
é necessário haver os chamados centros de reabi-

lítacào.
Então, estamos lutando não por privilégios.Não
queremos privilêqlos Existe uma velha frase nos
ônibus de São Paulo que diz. 'Transporte, direito
do cidadão, um dever do Estado". Quando o Estado coloca aquilo para nós, há duas situações:
ou o Estado reconhece que não somos cidadãos,
porque não entramos no ôrubus, ou ele passa
um recibo de incompetência, porque não cumpre
um dever do Estado. Essa é uma realidade que
precisamos reverter.
Eu queria colocar que bastaria a Constituição dizer que todos são iguais perante a lei Assim, todos
seriam iguais, todos seriam cidadãos. Mas só isso
não é suficiente; passamos mais de 20 anos de
ditadura, e tínhamos o dispositivo constitucional:
'Todo poder emana do povo e em seu nome
será exercido", Nós, pessoas deficientes, queremos que na área de educação, do trabalho, da
legislação estejam concentrados explicttamente
os nossos direitos diferenciais
É a única forma de assegurarmos que as pessoas deficientes sejam tiradas de Cidadãos de segunda categoria para passar a cidadão pleno.
Queria colocar, por fim, que sabemos que os
planos dos deficientes estão diretamente ligados

à solução dos problemas sociais e econômicos
do País.
Esse corte vertical é um corte mutto profundo
e marcadamente grande. Lutar pela integração
social dos deficientes, mas lutar também por uma
sociedade mais justa, mais humana e mais fraterna. Uma democracia só se constrói quando tiver
a base voltada para o social e o ser humano.
Qualquer outra democracia que se construa tem
de se voltar para o cidadão, seja ele minoritáno
ou não, lhe assegurando os direitos. Bastaria uma
só pessoa e ela deveria assegurar o seu direito.
Só assim a sociedade pode ser chamada de sociedade democrática.
Esperamos, e vamos lutar unidos, para que a
Constituinte possa realmente cumprir seu papel
de assegurar o direito de todo cidadão, inclusive
das pessoas deficientes. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Passamos
a palavra ao Sr. Alberto Nogueira, do Estado do
Paraná, Coordenador do Conselho Regional de
Entidades da Organização Nacional de Deficientes Físicos.
O SR. ALBERTO NOGUEIRA - Caro Presidente, Srs. Constituintes, entendemos que o Estado e a sociedade devem sempre críar estratégias
e estímulos que facilitem uma integração social
das pessoas portadoras de deficiências no meio
em que vivem.
Entendemos, também, que uma grande parcela da sociedade já reconheceu a luta empreendida pelos próprios deficientes, tanto é que hoje
vale algumas sociedades que levaram companheiros deficientes aos Parlamentares como representantes também do nosso MOVImento.
A nossa posição, refletindo o anseio nacional,
por uma partrcipação igualitária em todos os segmentos sociais, é um lídimo direito do cidadão.
Repugnamos, concordando com as palavras do
Cândido, o paternalismo que impera em quase
todos os órgãos do Estado, assim como o assistenciahsmo atrofiante dos políticos, da grande
rnaiona dos políticos que conhecemos.
Fazer assistencialismo não é colaborar para integrar o deficiente. Viemos, também, com veemência, refutar aquela condição de tutelados, que
já vem inserida no documento elaborado pelos
"notáveis". Realmente, esse não é o objetivo. Devemos, sim, lutar através de uma ação conjunta
pela participação das decisões Igualitárias, e exigir
o cumprimento da legislação existente.
Sem fazer sensacionalismo, gostaria de citar
que apenas o salário de um dos marajás, que
está muito em voga no País, seria talvez o suficiente para alimentar pelo menos 6 meses de
qualquer uma das entidades de deficientes do
Brasil, e essa entidade produziria muito mais do
que muitos órgãos oflcíais.
Vivemos atualmente uma grande euforia da violação dos direitos humanos da nossa classe, exacerbando suprimento da nossa educação, da nossa cultura, do nosso desenvolvimento. Por esta
razão, conversando com o Deputado Alceni Guerra, chegamos a um entendimento de que o nosso
documento deve ser um pouco mais profundo,
e exigir um pouco mais Porque deve realmente
o legislador, o executor, o chefe do serviço, o
chefe de seção, esse conjunto de pessoas que
prestam serviço a sua própria sociedade, entende-
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mos nós que deve ser realmente criminalizado
por não cumprir a determinação da lei. É uma
proposta que está dentro do nosso documento,
intrinsicamente ligado ao nosso Movimento, que
já foi amplamente discutido em nossas bases.
Não é uma posição do Paraná não é uma posição
dos brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao Sr. Francisco Carlos Kenesk, representante do Estado de Santa Catarina, da Federação Catarinense de Deficientes Físicos. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Sr. Antonio Maroja Limeira, da Paraíba, Conselheiro Regional da UNIDEF.
O SR. ANTONIO MAROJA UMEIRA - Bom
dia. É uma satisfação estar aqui com todos, cumprindo o nosso dever. Vimos da Paraíba, um local
geralmente esquecido dentro do plenário brasileiro. Vou falar pouco porque não me é dado
o dom da oratória, apenas gostaria de dizer que
a Paraíba está junto com o Brasil, junto com
UNIDEF nesta luta.
Gostaria também de lembrar aos Srs, Constituintes, os tempos anteriores ao dia 15 de novembro, onde muitas vezes, em muitos lugares do
Brasil, principalmente no Nordeste, as pessoas
deficientes são usadas como plataforma política,
são usadas como objeto político para a ascenção
de diversos parlamentares. Infelizmente, esta realidade ainda existe no Brasil, e é contra isso que
nós lutamos. Lutamos a favor de uma Igualdade
sem paternalismo. A Paraíba está integrada totalmente ao trabalho da UNIDEF. Gostaria de dizer
que tudo que foi dito pelos nossos companheiros,
nada mais é do que a verdade, se fala em igualdade de condição, se fala em condição de trabalho para deficientes, se fala de potencial de deficientes Esqueceu-se, porém, de citar fatos, de
citar pessoas que como deficientes estão trabalhando e estão mostrando que são capazes de
produzir tanto ou melhor do que pessoas ditas
normais.
O exemplo disso está nos nossos companheiros que estão à Mesa, Constituintes IvoLech, Cláudio, João, que são pessoas deftcientes antes de
serem parlamentares, que vieram para esse trabalho e conseguiram carregar a nossa bandeira e
mantê-Ia.
Temos o exemplo também, de não menos importância, do nosso amigo Cândido, que é Engenheiro. Todos esses tiveram dificuldades imensas
para chegarem onde estão atualmente, mas souberam ter garra, e souberam que nós, de todo
Brasil, nos orgulhamos deles.
Orgulhamo-nos de todos os deficientes que se
sobrepõem às barreiras que existem, orgulhamonos da raça com que têm lutado durante toda
a vida. Esperamos que todos os Constituintes se
lembrem principalmente, de que antes de Constituintes eles são brasileiros e têm obrigações com
a Nação.
Que não é como nosso amigo anteriormente
falou, que chegando a essa Ilha da Fantasia que
devam e que tenham o direito de.esquecer a realidade que deixaram para trás, nos seus Estados.
Temos consciência da nossa força, e não esqueceremos das incompetências que por acaso
surjam no caminho.
Gostaria de agradecer a palavra, e dizer que
na Paraíba, como sempre, estamos precisando
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de tudo, e estou aqui para pedir que se lembrem
do nosso Estado. Muito obrigado. (Palmas.)
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que 05 deficientes visuais, para que os negros,
para que os índios façam isto.
Vamos ter, na verdade, uma Constítuição que
O SR. PRESIDENTE(IvoLech) - Com a palavra, o Sr. Humberto Pinheiro, do Estado do Rio é uma colcha de retalhos em matéria de garantias
Grande do Sul, Conselheiro Brasileiro da Organi- de minorias. E esta condição fundamental de deficiente do ser humano vai estar esquecida, Vamos
zação Nacional dos Deficientes Físicos.
ter Constituições para grupos minontários e não
O SR. HUMBERTO PINHEIRO - Srs. Consti- para a sociedade como um todo. Evidente que
tuintes, companheiros, eu gostaria de fazer aqui
a questão concreta da discriminação exige uma
um recorte um pouco diferente daqueles que
resposta imediata dos problemas que foram colomeus companheiros têm feito, para que a gente cados pelos companheiros, que são de uma pertipossa, mclusíve, entender a questão de um outro
nência fundamental. Agora, a forma como isto
lado. Até'agora, de uma forma extremamente cla- vai ser colocado, tecnicamente, na Constituição,
ra e objetivavimos colocada a questão da reivindi- é que é a minha preocupação, para que isto, emcação por direitos civis,pelo acesso, pelo trabalho,
bora com as melhores das boas intenções no
pela saúde, e preciso fazer a coisa de uma outra
sentido de resolver 05 problemas, não venha a
forma, dando um outro enfoque.
agravar essa divisão artificial da humanidade. E
não venha a fazer com que fique registrado no
O velho Aristóteles já dizia que o que torna
comum as pessoas é a sua condição de humani- nosso instrumento jurídico maior, a divisão da
dade, é a essência que comporta todos os atribu- . sociedade em grupos, porque são até, em alguns
tos no que concerne esta atribuição. E as condi- aspectos, antagônicos. É o que dá a entender
ções de aleijados, negros, cegos, altos ou baixos as suas coisas, as suas vidas, social, econômica
são acidentes dessa essência humana. E eles exis- e política
A minha colocação é neste sentido. Realmente
tem porque existem relacionados com o homem,
é negro ou aleijado porque é fundamentalmente não tenho resposta. Acho que se está aqui justamente para debater esta questão, mas é fundahomem.
E a minha colocação é no sentido mais de mental que se tenha isto em mente, que se pense
um alerta, que se cuide muito disto, de que a neste aspecto, que isto seja levado em conta, em
discriminação, o preconceito e as dificuldades en- consideração. Muito obrigado. (Palmas.)
contradas são realidades concretas enfrentadas
O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Com a palapor nós, mas que não venham a fazer com que
vra o Dr. Benício Cunha Melo,funcionário do Sese ratifique na prática essa divisão artificalda hunado Federal, exercendo chefia de gabinete, Asmanidade em deficientes e normais. Esta divisão
sessoria Legislativa no Senado Federal, político
supõe que seja possível estabelecer, se quantificar
e ex-presidente da Associação dos Deficientes fío que é deficiente e o que é normal. Na medida
sicos de Brasília.
em que se estabelece o que é deficiente, isto nos
O SR. BENfclO CUNHA MELO- Companheiremete imediatamente para o estabelecimento da
condição de normalidade. Eu gostaria que al- ro Presidente Ivo Lech, prezado amigo Cláudio
guém definisse para mim o que é normal e o Lodi, Deputado Estadual pelo Espírito Santo, Sr.
que é deficiente. Esta coisa, que parece simples, Relator, Srs. Constituintes meus companheiros.
Bom-dia.
é de uma importância fundamental, estratégica.
E com imenso prazer que compareço a esta
Adivisãofeita,em 1981, pela Organização Munsessão, para presenciar os nossos colegas presdial da Saúde da ONU, estabelecendo que 10%
da população mundial é portadora de alguma tando os seus depoimentos e a sua vivência na
deficiência, me parece extremamente falso. Acho nossa militãncia com os deficientes Venho camium erro muito grande batermos nesta tecla, insis- nhando com 05 companheiros desde 1978, quantirmos, pois isso nos coloca no grupo exatamente do então pensávamos em criar um movimento
nacional que pudesse reivindicaros nossos direidos discriminados e faz com que seja realidade
tos. Fizemos isto, através do Encontro Nacional
essa divisão artificial.
de Entidades de Pessoas Deficientes, em 1980,
O que existe é um continuo, no que se refere onde se criou então coalisão nacional de entidaa todas as divisões, a aptidões e habilidades do
des de pessoas deficientes.
ser humano. Do ponto de vista visual, para pegar
No início nós éramos poucos, apenas 39 entium exemplo diverso da nossa área, a deficiência dades espalhadas, por este imenso País. Hoje sovisual que eu tenho, um grau de miopia leve, mos, só no nosso Movimento Nacional, UNEDEF,
é um tipo de deficiência, mas não sou consideque é a Organização Nacional de Entidade de
rado deficiente visual. Ao passo que um cego,
Deficiente Físico, muito mais do que estas 39
que estaria num outro extremo da escala, é consi- entidades. Caminhamos juntos ao ano internaderado. Aquele é muito de grau, de quantidade,
cional da pessoa deficiente, instituido pela ONU,
nunca de qualidade. Esta qualidade essencial está
na qual nós naquela oportunidade, reivindicamos
intacta, ela não é tocada, nesse aspecto.
uma participação mais efetiva naquela Comissão
Tanto insistinesta divisão,que nos colocar nesque o então Presidente criava.
se grupo me parece uma temeridade. É a minha
Não fizemos parte da Comissão, o Presidente
intenção colocar, de forma bem clara, porque se
nomeou uma Comissão da qual nenhum definós estamos aqui como consequência, o que vai ciente fazia parte para reivindicar 05 seus direitos.
ter como consequência esta aproximação? É um
Futuramente, foram criados outros órgãos, ougrupo especial que enfrenta deficiências sociais
concretas de toda ordem. Fica, então, conforme
tros conselhos, outros como atualmente a ACORas colocações aqui feitas, que se coloque vários
DE, que também não tem um deficiente na sua
pontos na Constituição, como garantia de direito. direção. Mas eu creio que, agora, nós já caminhaMas estamos fazendo isto, o canal fica aberto para
mos um bocado, temos hoje a possibilidade de
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um Deputado IvoLech, que vem atuando há bastante tempo, junto com o nosso Movimento. Temos o companheiro Cláudio, que também hoje
é um militante antigo, nós nos conhecemos já
há muito tempo, desde 1980, e veio aqui mudar
um pouco a tônica da nossa participação.
Hoje nós temos a oportunidade de dar o nosso
relato aos Srs. Constituintes; antigamente era o
contrário, os médicos, os diretores de clínicas é
que estariam aqui para reivindicaraquilo que eles
achavam melhor para nossa luta.
Então acho esta mudança fundamental. Acho
que isto é a grande vitória de nosso Movimento
hoje: estar aqui presente, reivindicando, estar aqui
participando e cobrando uma ação efetiva deste
poder, que tem tanta coisa por fazer por este País
afora.
Inclusive, que a nossa questão, não é uma questão só do deficiente é uma questão do País. O
País vem sofrendo há muitos anos e muitas são
as populações marginalizadas. Não se vá dizer
que, com um salário mínimo, o povo possa viver
bem. E, é claro, o deficiente é fruto dessa política,
é fruto de uma política econômica que tem marginalizado o povo e tem colocado o povo a mercê
de uma classe dominante, como a classe dos
banqueiros, dos espoliadores, dos grandes latifundiários,que vêm usurpando toda a renda nacional,
em benefício próprio e deixando milhões de brasileiros minguando, passando fome por este Brasil
afora.
Então, creio que o nosso trabalho, hoje, aqui,
é de estar junto a esta Comissão, da qual o Presidente Ivo Lech está à frente, e, tenho certeza,
estará encaminhando nossas questões, de forma
concreta, de forma objetiva e de forma clara, mas
a luta não vai parar aí, porque, como bem declarou, na sessão de segunda-feira, o Constituinte
Saboya, temos que estar juntos não só na Constituinte, mas na regulamentação, para ação, para
cobrança, e para efetivação dessas medidas.
Por isto, acho que, cada vez mais, devemos
estar unidos para conseguirmos, efetivamente,
para passar a cidadão não de segunda categoria,
porque acho que não somos cidadão nem de
segunda, nem de terceira, nem de quarta, não
se consegue ser nada, mas precisamos nos unir
para conseguir igualdade. Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE(IvoLech) - Com a palavra, representando também o Movimentodos Deficientes de São Paulo, e Conselho das Pessoas
Portadoras de Deficiências do Estado de São Paulo, o Sr. Prof. João'Batista Ribas.
O SR. JOÃO BATISTA RIBAS - Tudo o que
foi falado aqui é de extrema importância, 05 colegas já falaram muito. Eu queria apenas trocar
duas palavras, na questão da reabilitação, no Brasil, que é uma questão fundamental, e pouco a
gente tem pensado hoje em dia. Tenho dedicado
algum tempo do meu estudo à questão da reabiIttação.
Gostana, rapidamente, de tentar fazer com que
pensássemos nesse tipo de trabalhador, nesse
tipo de pessoa.
Sabemos que vivemos numa sociedade industrial complexa que necessita de um trabalhador
que trabalhe cada vez mais, trabalhe cada vez
mais rápido. Quer dizer,o tempo nesta sociedade
que nós vivemos é de fundamental importância,
as empresas precisam que as pessoas produzam
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cada vez mais. Não é preciso dizer, portanto, que
a sociedade industrial em que vivemos tem um
tipo ou um modelo de trabalhador, ou melhor,
ela tem pré-requisitos de capacidade física e mental em que o trabalhador precisa necessariamente
ser encaixado. Não é preciso dizer que as pessoas
defidentes não se encontram neste modelo. Quer
dizer, as pessoas deficientes são pessoas consíderadas improdutivas, na sua maior parte, e são
pessoas consideradas não-lucrativas, se é que a
gente pode usar este termo.
São pessoas consideradas lentas em suas funções, e portanto não poderiam estar exercendo
um papel de trabalhador nesta sociedade altamente competitiva em que vivemos.
Para que serve a reabilitação? Ao pesquisarmos
os textos que se encontram pesquisados pelas
instituições de reabilitação, constata-se que a instítuíção quer reabilitar o deficiente para tomá-lo
um ser humano produtivo. Muito bem! Isto, na
verdade, não é conseguido, porque na verdade
faz com que o instituto de reabilitação tenha hoje
em dia uma prática, que é uma prática contraditória. Contraditória por quê? Porque o princípio
que pensamos e que verificamos é o lNAMPS
encaminhando para aposentadoria por invalidez
uma pessoa que se encontra numa cadeira de
roda. Um acidentado de trabalho com amputação
um pouco mais pesada, amputação de um membro superior ou inferior, já é preferencialmente
encaminhado para a aposentadoria por invalidez.
O que nós podemos esperar de uma instituição
de reabilitação? Eu diria que nós deveríamos estar
esperando que o Estado assumisse a reabilitação.
O que tem acontecido hoje em dia? Tem acontecido que, como as pessoas deficientes acabam
sendo consideradas realmente improdutivas, a
reabilitação acabou ficando a cargo das instituições particulares e de caráter filantrópico e benemerente, que acabam vendo a questão da deficiência como uma questão de ajuda social, ou
até uma questão de caridade. Portanto, acaba haveEtlo um jogo muito complicado, em que as
instituições particulares e com fundo filantrópico,
acabam socilitando cada vez mais verbas do Estado, que realmente elas não têm.
Para concluir, o que eu penso é que o Estado
deveria estar realmente assumindo a questão de
reabãítação primeiro como um direito, coisa que
realmente não tem assumido.
Segundo, uma reabilitação que seja um direito
da pessoa se reabilitar, para que ela possa viver
uma vida plena, e não necessariamente uma reabílítação exclusiva, voltada para o trabalho, uma
vez que sabe-se que critérios do próprio Estado
acabam jogando os deficientes como pessoas irreabilitáveis, ou como pessoas improdutivas. É
preciso portanto que se repense a reabilitação
neste País. Repense, fundamentalmente a sua política, a sua prática, e a sua futura reabilitação.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Tem a palavra o Sr. Francisco Carlos Kinesk, de Santa Catarina, da Federação Catarinense de Deficientes Físicos.
O SR. FRANCISCO CARLOS K1NESK - Não
resta muita coisa a dizer, acho que o símbolo
que trago na camisa, fala muito mais do que eu
poderia dizer em um milhão de palavras aaui.

Deficiente hoje é igual a não eficiente. Isto é uma
questão cultural. Levamos o estigma cultural de
sermos não eficientes, por quê? Porque não podemos entrar numa casa, porque não podemos entrar num ônibus, e não temos reabilitação, como
falou o companheiro de São Paulo, como se vai
mudar, com se vai rasgar este preconceito, cabe
ao Estado dar as condições, para que nós modifiquemos este conceito cultural, nós não vamos
conseguir isto. Não vamos deixar de ser deficientes, iguais a não eflcientes, se nós não conseguirmos provar que somos eficientes. E como
é que seremos eficientes? Sendo um cidadão comum, pegando um ônibus, entrando numa casa,
acesso à saúde, acesso à educação. O grande
número de deficientes no Brasil, hoje, é pobre,
não tem condição de comprar sequer uma aparelho ortopédico para poder ser eficiente. O Estado
gasta milhões num projeto paralelo, para construir
a bomba atômica, o que pode até destruir o Brasil,
e não gasta um centavo para facilitar um aparelho
ortopédico para o deficiente físico que não é igual
ao não eficiente. Este aparelho poderia dar esta
eficiência. O que nós precisamos, como foi colocado aqui, e que é importante, é única e exclusivamente dos nossos direitos, para sermos mais um
cidadão como falou o Ivo aí sim, no caso de igual
para igual com qualquer um. Do jeito que está
seria a mesma coisa que eu entrar num ring
com o Maguila. No primeiro round eu estava
fora, e a culpa de grande parte disto é de quem?
É do Estado que não nos dá as funções básicas,
que nos cobra impostos, e todos pagamos impostos, quer dizer, o café que vou tomar paga-se
imposto. Estou pagando a bolsa que eu comprei,
a caneta que estou usando. Este imposto tem
que voltar para o cidadão deficiente físico, deficiente mental, deficiente visual, para o índio, o
negro, como para qualquer pessoa. Em forma
de condições de vida de pobre, temos que ter
condições reais de vida pobre. Esta Constituinte,
considero um passo importantíssimo que o País
está dando para uma melhoria geral. Agora, só
se vai ter esta melhoria geral se os Srs. Constituintes tiverem a consciência de devolver à sociedade, o que o Estado vem tomando dela há muito
tempo. (Palrnas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Ainda temos
o Estado de Santa Catarina, o Sr. Jean Carlos
Raia, Presidente da Federação Catarinense, que
é uma entidade de deficientes físicos.
O SR. JEAN CARLOS RAIA - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, avalizando as palavras dos
companheiros que já falaram, acredito que é por
esta linha a nossa luta de deficiente. E avalizando
as palavras do Sr. Francisco, de Santa Catarina,
acreditamos que a bandeira de luta maior do deficiente é em relação às dificuldades que tem de
se chegar ao final destas coisas. As barreiras arquitetônicas, acreditamos, são os maiores problemas
atualmente para os deficientes, e acreditamos
também que só com a ajuda do Estado e dos
Constituintes poderemos acabar com as barreiras
arquitetônicas, principalmente.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao Sr. José Gomes Blanco, Presidente
da Sociedade de Amigos dos Deficientes do Rio
de Janeiro.
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O SR. JOSÉ BLANCO - Sr. Presidente, Sr.
Relator, amigo Cláudio, amigo João, Srs. Constituintes. Foi com satisfação que ouvi as palavras
de Benício, quando lembrou do nosso pnmeíro
encontro, da organização da nossa entidade e
do nosso movimento. Foi com a maior satisfação
ainda que, quando entrei aqui, deparei com o
fato de que o deficíente é a maioria na Mesa.
Estamos representados pelo João Batista de
Oliveira, Vereador; pelo Cláudio Vereza, Deputado
Estadual e pelo Ivo Lech, Deputado Federal. O
nosso movimento, Sr. Presidente da Subcomissão, como disse aqui o Paulo Roberto, tem menos
de 10 anos. Nós começamos esse movimento
em 1978 e princípios de 79, e eu me vejo gratificado por todo esse tempo de luta, diante do quadro que estou presenciando. Como disse o Benício, é de suma importância estarmos aqui falando
nós mesmos, e não outras pessoas por nós, como
era feito antigamente. Eu ainda me preocupo muito, e o Benício também apontou, como foi também a colocação do Deputado Constitumte Sabóia, quanto ao problema que a gente vai enfrentar no futuro.
A guerra não é só aqui, não esperamos vencer
a batalha aqui, isto é um princípio. Acho que essa
guerra dos 10 anos, que nós tivemos pela frente,
vai ter de continuar. Estou satisfeito, contente por
ver grandes amigos e novos amigos do movimento aqui engajados. Vejo o crescimento da
ONEDEF, hoje em dia, coordenado pelo Messias
e o pessoal lá de Pemambuco. Fico satisfeito ao
verificar que o movimento que nós começamos
há quase 10 anos, chegou ao ponto em que estamos. É só isto e muito obnqado, (palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Srs. Constituintes, Lideranças, Srs. e SI"'" aqui presentes, que
estão nos honrando nesta manhã de audição desta Subcomissão.
A Subcomissão tem tido um posicionamento,
por sua maioria, por unanimidade até, eu diria,
de ouvir e falar por último. Assim temos nos comportado, como Constituintes desta Subcomissão
de minorias, e entendo aSSIm, falo agora, para
finalizar esta audição matinal, antes da apreciação
dos nove Srs. Constituintes, os companheiros que
detêm mandatos legislativos e que nos honram
fazendo parte da Mesa dos trabalhos desta Subcomissão.
Com muita honra eu passo a palavra ao Vereador pela cidade de Belo Horizonte, João Batista
de Oliveira.
O SR. JOÃO BATISTA DE OUVElRA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, Companheiros, eu
gostaria de comunicar que trago documentos de
instituições de excepcionais, colhidos na Câmara
Municipal de Belo Horizonte, tendo como ponto
de partida o Anteprojeto Afonso Arinos. Antes,
eu gostaria de falar a respeito da reabilitação, de
dizer que não podemos pensar em reabilitação
enquanto o lNAMPS funciona no Brasil como o
Ministério da Doença.
Toda verba, no Brasil, é ficção. Averba da saúde
é para convênios com hospitais particulares, é
um escândalo. No Brasil, 30% da rede hospitalar
é privada e a gente sabe que, em outros países
do mundo, é 5%. E se vê esses 30% de hospitais
particulares levarem 90% da verba e, o pior, da
verba do trabalhador brasileiro. Nem verba do
Govemo é. E a gente vê o contraste que acontece
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a nível de saúde no País Quando se realizou a
última campanha de vacinação contra a pólio,
que vacinou 5 rrulhôes de crianças em Minas,
na Região Sudeste, naquele mesmo mês havia
um comparecimento de 1.100 cnanças, apenas
em um posto do lNAMPS, em Belo Horizonte,
vitimas da pólio, crescendo com um corpo atrofiado por falta de um aparelho ortopédico.
Prepara-se a campanha de vacinação, faz-se
a campanha de prevenção e aqueles que lá foram
vitimas, que se virem. Esse tipo de coisa não pode
continuar acontecendo, e a Previdência Social é
que deveria dar condições, mas a gente vê a Previdência sendo manipulada pela Federação Brasileira dos Hospitais. Venficamos o Ministro da Previdência ter menos força política do que o Presidente da Federação Brasileira dos Hospitais. Diária está curta, mas nós sabemos que mesmo no
tempo das vacas gordas o atendimento também
era ruim.
Quando o nosso amigo Messias falou a respeito
da população de excepcionais, a LBA que é o
órgão que atende aos excepcionais, que atende
350 mil, ela não atende a 10% Existem mais
de 3 milhões de excepcionais no País sem nenhum atendimento.
Gostana de trazer a posição da Associação Mineira de Paraplégicos tomada na última reunião,
quando nos reunimos para referendar o documento que a gente traz. E uma proposta que
surgiu fora do documento.em relação à indústria
farmacêutica: todos os medicamentos usados para manter a vida ou a sobrevida devem ser retirados da especulação; que o Governo controle esse
medicamento e promova a sua distribuição porque dele depende a vida de muitas pessoas Medicamentos que custavam em janeiro 90 cruzados,
custam 300 agora, e as pessoas são obrigadas
a comprar para continuarem vivas. Essa questão
desses medicamentos nos incomodam muito
porque bate diretamente e o exemplo disso é o
pessoal que faz hemodiálise. Os medicamentos
para pacientes neurológicos, é questão do Governo assumir esses medicamentos que mantêm a
vida ou a sobrevida, através da Central de Medicamentos.
Gostaria de falar sobre um documento que está
circulando com 14 itens, promovido em Belo Horizonte, e trazer algumas preocupações que eu
tenho em relação a alguns Itens, que, sinceramente, eu não gostaria, como as pessoas deficientes, de vê-los aprovados.
Quando digo que os Estados ou mumcípíos
deveriam reservar 10% do valor constitucionalmente destinado a educação, apresento um
exemplo. Um município tipo São Bernardo, em
São Paulo, que tem uma arrecadação muito grande, e o município de Exu, em Pernambuco, que
tem uma arrecadação muito pequena. Há uma
disparidade muito grande e, o que é pior, nós
entendemos que isto segrega Nós queremos as
pessoas deficientes dentro do plano de educação
de cada município e para isto pretendemos que
seja aprovado que os municípios e os Estados
tenham, por obngação, um plano de educação
para pessoas defícrentes integrado com a educação regular que esses Estados e mumcípios já
mantêm. Nós achamos que os 10% vão segregar,
vão criar uma rede de alternativas, com municípios com muito dinheiro e outros com nenhum.

Então nós preferimos que se obriguem os municípios e os Estados a manterem política de atendimento, porque nós queremos as pessoas deficientes integradas na escola regular, para que a
criança cresça já integrada na sua comunidade.
Uma outra preocupação que nós temos é de
garantir a aposentadoria aos 20 anos. Sabemos
que o trabalhador brasileiro tem uma expectativa
de vida reduzida. Para os paraplégicos a expectativa de vida é de 10 anos, porque morre de
infecção, de falta de atendimento ou de falta de
dínhezo para tomar os medicamentos.
Somos contra, porque a questão não é quando
a gente vai parar de trabalhar, a nossa preocupação é quando a gente vai começar a trabalhar
Para nós existem médicos, porque a pessoa não
aguenta mais trabalhar, aposenta por invalidez.
Então, essa questão é fundamental, nós não a
temos que definir se nós vamos trabalhar 20, 30
ou 35 anos. Nós temos que defimr como e quando
nós vamos começar a trabalhar. Isso para nós
é fundamental.
Acho perigoso essa questão de 20 anos, que
pode beneficiar a alguns deficientes que já têm
emprego, mas 95 a 98% ainda não têm Se a
pessoa não aguenta mais trabalhar, solicita uma
junta médica que dá o parecer e a aposenta por
invalidez.
Gostaria, ainda sobre o documento que está
circulando aí, de Isenção de impostos para quem
desenvolve pesquisas de produção, importação
e comercialização de material especializado, de
fazer uma denúncia das montadoras de carro:
da FIAT, da VOLKS, e da GM, que assinaram
um contrato com uma firma chamada Guida e
Peças, em Betim, perto de Belo Horizonte, para
vender equipamentos para os deficientes. Nós temos descontos no IPI, no ICM e até o IPVA do
carro, e no compulsório, e eles estão nos forçando
a comprar um equipamento. Para se ter os beneficios da isenção do IPI e do ICM, temos que comprar adaptação da Guida Peças que, às vezes,
é maior do que a redução que nós conseguimos
com o desconto do IPI. É um escândalo, nós
sabemos que a adaptação de carro para deficientes tem que ser feita na maioria das vezes artesanalmente. Esse só beneficia os deficientes dos
membros inferiores. Já foi-nos dito, em conversa
com o Presidente dessa firma que, se a adaptação
não agrada, nós tiramos e colocamos a nossa.
E o fato é que uma adaptação que custa hoje,
no mercado, alternativa 10,15 mil eles cobram,
até 111 mil cruzados. Foi-me apresentado o orçamento. O carro modelo Paraty, sem os impostos,
ficaria para nós por cem mil cruzados; com a
adaptação, eles nos apresentaram o modelo por
211 mil. Estão aproveitando as nossas conquistas,
as nossas lutas, para nos obrigar a consumir um
produto que não queremos consumir. O produto,
ainda pC!r cima, não nos concede segurança para
dirigir. E usual, no Brasil, o câmbio em baixo;
ninguém gosta de dirigir com o cámblo no volante. Eu não dirijo, não tenho certeza, não poderia,
porque sou deficiente dos membros inferiores,
mas cada um de nós, já tem o seu tipo de adaptação que usa há vános anos e estão nos obrigando
a consumir outro. Acho que é difícil até classificar
o tipo de coisa que estão nos fazendo. Todo ganho
que nós tivemos, com o Governo nos concedendo
a isenção, nós estamos perdendo, comprando
um produto de uma indústria italiana, em detri-
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menta de um similar nacional. Peço desculpas
por estar demorando tanto, mas gostaria de analisar alguns itens do documento que trago das
Instituições dos excepcionais, capítulo por capítulo, só para uma referência dos Direitos e Garantias. Nós estamos de acordo com o documento
da Coordenadoria, somente uma restrição, porque nós sabemos que as entidades do Governo,
normalmente se reunem para nos desorganizar.
Então, nós temos muita reserva, no nosso movimento de deficientes, em promover encontros
com entidades do Governo, inclusive de especialistas ao convidarem colegas nossos para ocupar
cargos, para nos desmoralizar.
Na ordem social, onde se fala de direito a uma
renda que permite uma existência digna, nós modificamos o artigo para: "direito a uma fonte de
renda, ou pensão vitalícia para os nascidos e declarados inválidos, que possibilite uma existência
digna". Nós temos, no Brasil, o drama das crianças excepcionais cuja mãe nem trabalha e que,
pode, sem uma renda mensal, ter essa pensão
vitalicia. Pediríamos aos companheiros que aprovassem a anexação desse documento aos documentos que já estão circulando, da coordenadoria
e das entidades deficientes. A gente passa pelos
Direitos dos Trabalhadores, que coloca questão
do seguro e desemprego para todos os trabalhadores, inclusive dos portadores de deficiência, que
não conseguem emprego. Na atual Constituição,
no Art 165, quando reza: "O Governo manterá
centros de recuperação, clínicas de repouso." Nós
não sabemos se as clínicas de repouso que o
Governo mantém são os hospitais psiquiátricos,
particul?es, que não reabilitam ninguém, nenhum
doente mental; pelo contrário, institucionaliza, e
só atende a interesses de indústria farmacêutica
e de grupos de hospitais. Queremos que o termo
seja trocado, por Centro de Reabilitação Física
e Profissional.
Defendemos a inclusão, no capítulo da saúde,
da medicina natural, quando fala da Central de
Medicamentos. A Medicina natural e o controle
desses medicamentos que mantêm a vida e a
sobrevida Nesse documento da cultura, da ciência e tecnologia, da comunicação social, a gente
inclui a obrigatoriedade, quando fala que a comunicação é universal. Entendemos que ela é universal, mas na verdade ela exclui os surdos. Então,
nós defendemos que as televisões sejam obrigadas, todas elas, a manter uma programação que
atenda as necessidades dos surdos.
Vou encerrar, deixarei os documentos para o
companheiro, Ivo Lech.
Agradeço a oportunidade de estar aqui e, ao
encerrar, gostaria de deixar uma mensagem aos
Srs. Constituintes, que têm a oportunidade de tirar
algumas culpas que injustamente jogam sobre
Deus. Tudo que acontece, dizem: foi Deus que
quis assim. Acho que a questão é de justiça e
os Srs, têm condição de fazer justiça, porque somos, hoje, vítimas da legislação atual, como a
do carro próprio é um exemplo. Acho que os
Srs. têm a oportunidade de tirar a culpa que se
joga em Deus. MUIto obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - O Estado
do Espírito Santo elegeu, sem dúvida, o político
mais brilhante do seguimento das pessoas portadoras de deficiência, elegeu-o deputado estadual.
Passo a palavra ao Deputado Estadual, do Estado do Espírito Santo, Cláudio Vereza.
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o SR. CLÁUDIO VEREZA -

Companheiro Ivo,
Presidente desta Subcomissão, demais membros
e companheiros de lutas, e de Movimento.
Em primeiro lugar gostaria de dizer de que o
elof/io do companheiro Ivo é pura bondade. Chegamos a essa conquista depois de muitos anos
de luta, porém uma luta humilde, sem grande
brilhantismo. O brilho fica por conta da boa vontade E: da bondade do Ivo.
Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que
despenquei Já do Nordeste e Sudeste, pois Espírito Santo é o Nordeste do Sudeste, aquele Estado
pequenino que só é lembrado pelos artistas e
outras figuras; pela ferroviado aço e outros brilhos
da 'lida Nacional. Despenquei de lá, sem vôo,
com problema de greve, com dois projetos governamentais para serem votados, na noite de ontem,
importantíssimos, porque percebi o momento
histórico deste encontro aqui. Momento histórico,
do ponto de vista das próprias pessoas portadoras
de deficiência, conforme alguns Constituintes já
colocarem, um segmento social não tão minoria
assim, e com uma luta relativamente recente, uma
luta unificada a nível nacional, basicamente nascida em 1980; em 1978 houve apenas o início.
E, neste Congresso Constituinte, estamos tendo
a oportunidade de 'colocar nossos problemas,
nossas reivindicações e nossos anseios dentro
da sociedade brasileira. É um momento histórico
que para nós é de fundamental importância. Então, eu não poderia deixar de VIr. Os companheiros Constituintes telefonaram-me e fizemos de
tudo para estar aqui com V. Ex"S
Em segundo lugar, é um momento histórico,
porque no processo constituinte, felizmente, a
partírdas lutas de todo o povo brasileiro, o espaço
para a participação da sociedade civil foi conquistado e foi aberto. Nesta Subcomissão, pela programação que pude verificar,os vários segmentos
considerados minorias, neste País, estão sendo
contemplados com depoimentos e temos certeza
que a Subcomissão, como um todo, vai acolher
a maioria das reivindicações colocadas aqui.
Portanto, esse registro da importãncia Histórica,
neste momento, eu gostaria de frisar.
Em terceiro lugar, farei uma síntese das colocações que fizeram para não repetir o meu pensamento, porque vários Companheiros já colocaram pontos de vista iguais aos meus a respeito
da luta das pessoas portadoras de deficiências
tísicas, neste País. Concordo com o companheiro
Cândido, quando ele coloca dois lados primordiais da nossa problemática: o lado econômicosocial, e o lado cultural, que influem diretamente
na nossa problemática. Nós estamos numa sociedade capitalista, injusta na sua essência, e numa
sociedade capitalista do Terceiro Mundo, da América Latina, onde imensa maioria está alijada do
processo social, econômico e político. Isto influi
diretamente no nosso segmento - pessoas portadoras de deficiências já que a maioria das causas das deficiências são de cunho sócio-econômico, subnutrição, e diversas outras causas que
estão diretamente ligadas à situação da grande
maioria da nossa população.
O segundo ponto que Cândido colocava, o corte horizontal, o lado cultural, a desinformação
completa da grande maioria da nossa sociedade,
especialmente com relação ao nosso segmento.
Tenho certeza de que a maioria dos tabus existen-

tes a respeito de nós advém da falta de informação, ou melhor, da desinformação a respeito de
nossa vida. Tiro por mim em relação à visão que
eu tinha, por exemplo, dos hansenianos. Até o
momento em que um companheiro hanseniano
esteve numa reunião de nosso movimento, lá em
Vitória - eu tinha a mesma visão que a sociedade
brasileira tem a respeito dos hansenianos: os
membros caindo, aquela visão bíblica da lepra,
o estigma da lepra, a maioria é assim. Então,
a gente nota os que se achegam a nós. Será
que eu vou quebrar a sua perna, se eu pegá-lo
no colo? Será que você pode se casar? As pessoas
estão completamente desinformadas, e essa desinformação gera um preconceito totalmente fora
da nossa realidade.
De modo que há que superar, para que a nossa
questão seja superada, esses dois ângulos básicos
da questão: o ângulo sócio-econômico-político
- e para superar isto, é preciso entrar na luta
toda a sociedade brasileira - o segundo ângulo
da questão é que a luta não é uma luta isolada
da luta da população brasileira pela implantação
de uma sociedade justa, fraterna, igualitária, democrática, neste País. Agora, direitos, espaços,
a ninguém é concedido beneficamente, nós sabemos disso. Direitos, espaços, a gente conquista,
e é por isso que nós estamos aqui, porque iniciamos uma luta a nível nacional, nós conseguimos
Iniciar o rompimento do paternalismo e do assistencialismo, e passamos a ser sujeitos da nossa
própria história. Por isso que nós estamos aqui.
Não foi mera bondade do Constituinte Ivo Lech,
embora S. Ex' tenha mérito nesta questão, além
dos demais Membros desta Comissão, por obrigação eles não precisavam nos ouvir, por obrigação, da própria convocação da Constituinte, porém, a nossa luta, e a sensil>i1idade dos companheiros, fez com que a gente estivesse aqui.
Há que, então, continuar, permanecer na luta
por maiores espaços, com maiores direitos. A legislação é um passo nessa luta, a garantia de
leis, de pontos, na Constituição, é um passo nesta
luta. Nós sabemos que, hoje, a atual Constituição
nos comtempla com uma emenda que até hoje
não virou artigo, até hoje ela está como emenda.
É muito interessante isso. As emendas normalmente se transformam em artigos, pelo que eu
sei. Mas, essa emenda não é cumprida. Então,
como o companheiro falou, o passo importante,
fundamental de garantir na nova Constituição os
nossos direitos básicos e diferenciados, é que devemos acompanhar numa luta permanente para
a aplicação desses direitos, na prática de nossa
vida diária.
Os exemplos pequenos, companheiros indo
por todo o Brasil, isso acontece com aqueles que,
por direito garantido em lei, fazem concursos públicos e ingressam no funcionalismo, aliás, ingressam não, tentam ingressar, porque ao passar por
um exame de uma junta, eles são barrados por
serem considerados incapazes, inválidos, os nomes são os mais diversos. E com a acusação,
ainda, acrescida de que, logo em seguida, vão
pedir a aposentadoria. Então, não pode ser contratado pelo Estado, não pode ser efetivado no
quadro do funcionalismo, porque vão pedir a aposentadoria. Apenas a legislação, que na maioria
dos Estados existe, não garante a aplicação do
direito, ou o usufruto do direito. Devemos estar
constantemente vigilantes - e creio que os Cons-
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tituintes têm um papel fundamental na fiscalização e na execução das leis que eles mesmos

elaboram - e aqui permanecer nessa luta o quantornais.
Acho que a partir da garantia desses direitos
básicos, que estão neste documento e em outros
que possam chegar a esta Subcomissão, nós daremos um passo importantíssimo na construção
dessa sociedade democrática que tanto queremos que, necessariamente, inclui aqueles considerados minorias, e minorias em nossa sociedade
é sinal de à parte. As minorias estão sempre à
parte, à margem, "margiminoria" - para inventar
um termo. As minorias, necessariamente, têm que
estar à margem? Não, as sociedades''democráticas subentendem a participação de todos os
segmentos, inclusive e especialmente, as minorias. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Leçh) - Obrigado,
Excelência.
Passamos a palavra aos Srs, Constítuíntes para
fazerem os seus questionamentos, ou pedirem
esclarecimentos, sobre os depoimentos das lideranças nacionais dos deficientes físicos.
Com a palavra, o nobre Relator Alceni Guerra.
O SR. RElATOR (Alceni Guerra) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, Companheiros e Companheiras.
Considero esse documento dos 14 pontos excepcionalmente bem elaborado. Nosso Vereador
João Batista de Oliveira fez algumas considerações a respeito, é realmente muito pertinente. Eu
só me permitiria dizer que, em relação à educação, há uma palavra forte de o mínimo 10% que
minimizá" um pouquinho as colocações de S. Ex',
mas eu, assim mesmo, concordo que em alguns
Municípios o número 10% possa ser insuficiente.
E achei muito lúcida a colocação de S. Ex"sobre
a aposentadoria aos vintes anos, e eu me indagava
aqui, desde o começo das exposições dos diferentes segmentos desta Subcomissão, a respeito de
um pedido quase que unânime, geral, sempre
muito persistente a respeito da modificação da
legislação da Previdência Social em relação às
minorias. E perguntava-me qual seria a postura
da Subcomissão, já que sendo funcionário concursado da Previdência Social e tendo feito carreira dentro da Previdência Social, sei das dificuldades e dos descaminhos que há dentro da Previdência hoje. E inclino-me - e quero entender
que seja a inclinação de todos os Constituintes
- a colocar aqui no nosso relatório, que será
encaminhado à Comissão de Ordem Social e depois à Comissão de Sistematização, muitas reivindicações feitas pelas minorias nesta Subcomissão
e esperarmos pela outra Subcomissão da Previdência e depois no contexto, na Ordem Social,
que isso seja colocado com os pés no chão, o
que é possível fazer na Previdência Social por
todas as reivindicações que são feitas?
Para exemplificar melhor, eu perguntava a uma
pessoa da SEPLAN a respeito da possibilidade
de a Previdência Social, num Paí~ com a estrutura
que nós temos, suportar um salário mínimo por
pessoa deficiente no Brasil, que era uma das reivindicações colocadas - não me lembro por
quem, - logo no começo. E ela,nos cálculos
atuariais, demonstrava-me que era possível desde
que se modificasse completamente o sistema de
arrecadação, o sistema de financiamento da Previ-
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dência Social e se cortasse alguns dos beneficios
que tem hoje. Tudo isso para exemplificar que
a Previdência Social no Brasil, com a estrutura
politicae sócio-econômica que nós temos, sendo
uma seguridade social, necessita sempre de um
equilíbrioentre a despesa e a arrecadação.
Inclino-me - e não sei se é a mesma opinião
dos Constituintes aqui desta Subcomissão - a
que coloquemos no relatório a reivindicação da
comunidade, dos Constituintes para ser, mais tarde, nas outras Subcomissões e na Comissão Temática, acertado entre o que é possível e o que
é desejável.
Achei, ainda, en passant, os dados do Vereador, a respeito dos investimentos da Previdência
Social, um pouco conflitantes com o que eu tenho. Mas,o considerei, apesar dessas duas observações, um documento muito bom. E eu dizia,há
dias, ao Companheiro AlbertoNogueira, em Curitiba, que o documento é bom, mas me pareceu
um pouco tímido na sua amarração, na necessidade que isso aqui tem de ser cumprido depois.
É bonito como documento, parece-me que falta
algo que nós, Constituintes, podemos nos encarregar para que isto, constando em suas normas
gerais da Carta Magna, possa ser amarrado com
a obngatoriedade de sua execução e a facilidade
de sua fiscalização.
Não sei secabe exatamente numa Carta Constitucional todos os itens, da maneira como aqui
estão explicitados. De qualquer maneira, levem
a certeza de que esta Subcomissão tentará fazer
o possível para colocar o mais explicitopossível
o que os Senhores nos apresentam.
Volto a reafirmar aqui uma tese, que já parece
ser encampada pela Subcomissão e por outras
Comissões também, a da inconstitucionalidade
pela omissão, que me parece ser a amarra definitiva entre o que se deseja e o que depois deve
ser feito e o que deve ser fiscalizado.
São essas colocações que eu tenho a fazer,
elogiando o documento, a postura dos Srs. e impressionou particularmente o depoimento do
MarceloRubens Paivapela exploração de um sentimento que vai na alma, e percebemos muito
autêntica a sua indagação com que a sociedade
tem feito com ele e com sua família.
Era isso que eu tinha a colocar, Sr. Presidente,
agradecendo a colaboração tão clara e concisa
que os senhores trouxeram aqui, nesta Subcomissão. (Palmas.)

por omissão, como um dos exemplos que deixam
bem claros - e isso nos ajuda muito - mostrando claramente que a Assembléia Nacional
Constituinte não é um amontoado de argolas ou
um amontoado estanque de discussões de Idéias.
Mas, existe além desse elo, que graças ao nosso
Regimento Interno conseguimos ter com a sociedade, permanecendo no Congresso para os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, mas
todas elas, não só porque os Relatores são membros da Comissão de Sistematização, pela própria
forma como foram subdivididas as Subcomissões, a relação de temas faz com que haja, ao
invés desse amontoado de argolas, uma verdadeira corrente. E ISSO reforça muito. Então, eu
estava comentando, anteontem, na Comissão de
Garantias da Constituição, e que temos o prazer
de anunciar aqui aos conferencistas e aos representantes desse setor minoritáno, que está muito
avançado o propósito de, efetivamente, fazer corpo na futura Carta Magna a inconstitucionalidade
por omissão.

o SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - A palavra
está liberada para a opinião dos Srs. Constituintes
para quaisquer perguntas.

Existem vários tipos de inconstitucionalidade
por omissão, e existe a possibilidade de o Poder
Legislativo não cumprir; ele terá um prazo, se
não cumprir nesse prazo, um Superior Tribunal,
talvez- vamos ver ainda - vai elaborar até que
o Poder Legislativo cumpra a sua função e não
peque por inconstitucionalidade, por omissão.
Mas o cidadão também terá o direito. E, assim,
há vários enfoques desta inconstitucionalidade
por omissão, porque ela pode ocorrer pelo próprio
Poder Legislativo, ou pelo Poder Executivo, ou
pelo próprio Poder Judiciário, mas a inconstitucionalidade do cidadão geraria um problema se ficasse centralizada essa questão só no Supremo.
E o cidadão teria, então, o seu campo de luta,
quando se sentisse agredido pelo não cumprimento da Constituição em direitos conquistados
através da Carta Magna, teria o direito de ir ao
Poder Judiciário mais próximo da sua residência,
não importando se for um forum de um Estado,
não sendo necessário que seja a Justiça Federal,
muito menos o Tribunal diretamente. Então, no
forúm mais próximo o cidadão teria o direito de
apelar, exigindo o cumprimento da Constituição
no que se refere aos seus direitos que não estão
sendo cumpridos pela sociedade, por setores da
sociedade, por um órgão sendo ele público ou
privado.
É um esclarecimento que eu queria deixar a
todos, parece-me importante, para mostrar que
em outras Subcomissões já há uma continuação
do trabalho que existe nesta Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL- Sr. Presidente, peço a palavra. (Com assentimento do
Presidente).
Sr. Presidente, Sr. Relator,Srs. Conferencistas:
Só queria dar um adendo a esta questão que
consideramos importante: a da inconstitucionalidade por omissão. O resultado que esta Subcomissão vai conquistar no final, graças à grande
participação de vários segmentos minoritários da
sociedade brasileira, nos motivando muito mais,
o resultado final nós não sabemos. Ninguém poderia prever, agora, como será a Constituição e
qual será a resposta do Plenário, nem mesmo
a da Comissão de Sistematização. Mas,sou titular
da Subcomissão de Garantias da Constituição e
lá já levantei o problema da inconstitucionalidade

O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS Sr. Presidente da Subcomissão dos Negros e Pessoas Deficientes, Populações Indígenas e Minorias, ConstituinteIvoLech, Sr. Relator Constituinte
Alceni Guerra, Sr. Deputado Estadual Cláudio
Lott, Sr. Vereador João Batista de Oliveira:
Ouvi,atentamente, aqui, o Messias, O Marcelo,
Rosângela, o Cândido, o Alberto,o Francisco Carlos, o Antônio, o Humberto, o Benícío, o João
Batista, o João Carlos e José Gomes Branco com
depoimentos que foram se somando e, portanto,
há uma soma de idéias maravilhosas Achei uma
reunião extraordinária.
Quero sempre destacar a minha condição, não
de médico, mas de pai de dois retardados. E ao
ver, assim, deficientes físicos dividindo a Mesa,
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fico pensando nos meus filhos, eles não dirigem
nada. Então, vejam a posição muito mais difícil
que é o retardado. De modo que nós devemos
nos unir nesse sentido. Então, vocês têm uma
vantagem, vocês os cegos, os surdos, de dirigirem
as próprias entidades. Nessa segunda-feira passada, aqui, pessoas deficientes mais em tomo da
Federação Nacional das APAE e das Pestalozzi.
Então, tivemos os depoimentos de dois deficientes mentais. Realmente, agora, estamos ouvindo-os, é uma voz que surge, mostrando se são
felizes ou não, se estão satisfeitos com o nosso
atendimento, o nosso tratamento ou não. E, possivelmente, no futuro, eles estejam até na direção
das próprias entidades.
Fui alinhando uma série de coisas. Váriosaqui
disseram sobre a posição do contexto social.
Também acho que o importante nisso é o contexto social, que é ruim, é discriminativo, é injusto,
a miséria gerando a desnutrição - fonte de muitos casos de deflcrêncía: há a falta de estímulo
cultural relacionado, etc... Então, não podemos
começar a separar muito a pessoa deficiente, o
excepcional, do convivio social que é um todo
e que deveremos atender nas várias Subcomissões e Comissões. Vamos trabalhar para um dia
não termos nada de excepcional para o excepcional. Tudo ser normal.
Nos subsidios que o Encontro Nacional de Pessoas Portadoras de Deficiências, Conselho e
Coordenadorias fez nesse relato, de fato eles pedem sempre duas coisas que devemos levar em
conta: não ter um capítulo só para pessoa deficiente, mas colocar isso em capítulos diferentes
para não levarmos a uma segregação legal da
pessoa deficiente. E outra coisa importante é evitar o máximo de lei especial ou complementar,
porque são discriminatórias e coloca em termos
até difíceis de se atingir por questão de quorúm,
etc. Às vezes, fica como na atual Constituição.
A atual Constituição de 1967, Emenda de 69,
diz lá:
"Lei complementar disporá sobre a assistência à infância, à maternidade, à adolescência e à educação de excepcionais."
Apenas são passados 18 anos e essa lei complementar não saiu. Então, não existe um estatuto
da pessoa deficiente no Brasil, que são seus direitos, seus deveres, apesar da luta que a nossa
Federação Nacional das APAE fez.
Eu queria dizeruma palavraespecial ao Marcelo
que o admiro muito, li num fôlego o livro "Feliz
Ano Velho", ainda não li o segundo livro. Estou
devendo a mim mesmo, e acho que ele desempenha um papel muito importante. Não é sentimentalismo piegas. Eu acho que nós temos que
levar à comunidade a nossa mensagem. E você
tem, rapaz, uma incumbência muito séria, você
e o João Carlos,cujo livrotambém é maravilhoso:
"O Meu Destino e Profissão é Andar". Têm uma
missão muito importante frente às pessoas deficientes. Têm televisão à mão, podem reclamar
o que nós estamos reclamando aqui.
De modo que, como disse o próprio Deputado
do EspíritoSanto, que ele pensava no Hanseniano
caindo aos pedaços, nós não sabemos enfrentar
o que não conhecemos. Então, reforça mais a
necessidade de poder divulgar isso daqui. Estou
dizendo que na nossa Subcomissão está faltando
a divulgação. Nós precisamos pegar a imprensa
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e reclamar isso, porque não estamos tendo a devida divulgação para os nossos trabalhos. De modo
que são várias coisas maravilhosas que eu ouvi
aqui.
A questão do critério da normalidade é muito
importante, lembrado por um companheiro, que
n~IO me lembro o nome. De fato, o que é normal
e o que não é normal? Então, ao invés de apresentarmos como defeitos, se apresentarmos como
condições do indivíduo: o indivíduo é branco, o
indivíduoé mais inteligente ou menos inteligente,
se ele tem uma certa habilitação ou não, nós
diminuiríamos ou quebraríamos muito o preconceíto, porque é muito cercada de preconceito a
pessoa deficiente, principalmente a deficiência
mental que todo mundo tem vergonha. Eu vejo
o quanto me constrange quando os meus filhos
causam medo às outras crianças, ou que incomodam outras pessoas, o quanto isto me incomoda
corno pai! Eu gostaria de que isto realmente não
acontecesse. Então, é muito encarado como
doença e não como condição do indivíduo.
Quanto ao percentual que é analisado, acho
importante se enfatizar, porque demonstra que
o problema é muito maior do que muita gente
pensa.
Passando às propostas e com o devido respeito
pelas quatorze propostas que o Messias leu aqui
palratodos, eu pediria que apenas somássemos.
Apresentamos aqui, segunda-feira, algumas
propostas da Federação Nacional das APAE, outras aqui não estão; então, vamos procurar compatibilizar inclusive a que o Vereador levantou.
Por exemplo: nós temos na nossa moção, a internação em casos de custódia - é claro, devemos
ter muito cuidado com a tutela - mas, há aqueles
casos que precisam de Internação em caso de
custódia e tratamento dos deficientes abandonados que, por suas condições ou idade, não puderem reger as suas próprias pessoas.
Ollfra proposta nossa que não consta nesta
aqui, é também muito discutível, é polêmica, seria
o caso de reservarmos um mercado de trabalho
para a pessoa deficiente,ou reservarmos um percentual, porque se não reservarmos um percentual, fica muito ao sabor do interesse do prefeito,
do govemador, ou do prestígio do presidente da
entidade. Deveriaser um fato natural, mas, infelizmente, não é. Pedindo-se, através da Constituição
ou de lei ordinária a reserva de mercado para
a pessoa deficiente, talvez ela tenha chance de
ser colocada no mercado de trabalho. Como o
Constitulnte Alceni falou, assistência não inferior
a um salário mínimo ao responsável por menor
portador de deficiência, não internado gratuitamente, convertido em favor dele, se, após a maioridade, for incapacitado para o trabalho. Então,
não está prevista aqui a pensão que eu sugeria
fosse dada.
Outra coisa que as entidades se queixam muito
é quanto ao pagamento de serviços, de impostos
e taxas; então, são isentas de tributo, inclusive
do pagamento da cota patronal, devido à Previdência Social, as entidades fllantrôpícas. Tomara
que um dia acabem as entidades filantrópicas.
(Rlsos.)Mas é uma situação de momento no Brasil. Eu também torço por uma coisa pública, pelo
serviço do Estado, mas até lá, ainda há muito
trabalho a ser feito.

A entidade filantrópica, destinada ao ensino, à
habilitação, reabilitação,tratamento e custódia de
pessoas portadoras de deficiências. Também
uma lei especial para nós consolidarmos numa
fundação nacional.
Tenho visto que as entidades vivem às custas
de prestígio, procuram verbas para cá e para lá,
um pouquinho da LBA, um pouquinho da Secretaria de Educação Especial, o SESP, que é dirigida
pelo ex-Deputado e ex-Secretário da Educação
da Bahia, Rômulo Galvãode Carvalho,e de outros
órgãos.
Em vinte e três anos de luta, acho que estamos
no momento bastante animador do nosso trabalho. Muito obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao Constituinte José Carlos Sabóia.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SABÓIA-Sr. Presidente, Sr. Relator,Companheiros
Constituintes, cidadãos representantes de todo o
movimento das pessoas portadoras de algum tipo
de deficiência física, neste Pais.
Normalmente, tenho feito minhas observações,
as minhas colocações nesta Subcomissão, sem
anotar o que vou dizer.Hoje,fuiobrigado a relacionar, porque cheguei a um ponto, durante todos
esses dias, em que a carga de emoção e de indignação tumultuam o raciocínio.
Estou fazendo isso, pegando as palavras do
Sr. MarceloPaiva,não para agradar aos Senhores,
não por pena dos Senhores, mas ao contrário,
porque o que nós temos visto durante todos esses
dias de audiência pública - e foram muitas horas
de exercício democrático, mostrando o verdadeiro rosto, o verdadeiro retrato deste País - é que
tem urna hora em que não dá para convivermais
e aceitar tudo isso que vimos e ouvimos dos sujeitos políticos, dos sujeitos sociais, da prática política e da prática social e cultural deste País.
Ontem fomos, um pequeno grupo desta Subcomissão, ao Ministério da Cultura dizer ao Sr.
Ministro da Cultura, da nossa apreensão ante a
impossibilidade de um índio, que trabalha no Ministério da Cultura, o Marcos Terena, ser deslocado da sua função de assessor por ser considerado incompetente para definir a política indigenista neste País, tal qual estava transparecendo
na imprensa, nos noticiários de imprensa, após
ter feito toda uma articulação política, no dia 22,
que foi uma das coisas mais bonitas que aconteceu neste Congresso, nesse movimento político
de reivindicação das minorias e que passou por
esta sala, por esta Subcomissão. E após a conversa com o Sr. Ministro, o digno Presidente desta
Subcomissão vinha conversando conosco, comigo e com a Constituinte Benedita da Silva que pede desculpas aos Senhores por não estar
aqui presente, mas que pediu-me fizesse esse esclarecimento hoje aqui, ela teve que ir ao Rio
de Janeiro - mas viemos conversando depois
da audiência com o Sr. Ministro, em que nada
esclareceu às nossas apreensões com relação ao
índio Terena, e o digno Presidente desta Subcomissão nos dizia: "nós aprendemos uma coisa
em toda nossa luta: nunca permitiremos que ninguém lute por nós, que ninguém fale em nosso
nome. Nós estamos cansados disso. Basta! Hoje,
falamos por nós. Não deixaremos que ninguém
mais fale por nós".
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Se essa lição fosse aprendida por todos aqueles, por todas as classes sociais que estão à margem do processo de cidadania, do crescimento
econômico, do desenvolvimento social deste País,
nós mudaríamos este País, num curto espaço de
tempo.
Não temos no Brasil minorias, classes sociais,
que tenham a permissão primeiro de ter uma
consciência política para falar por si e reivindicar
os seus direitos; segundo, eles não têm o espaço
político, o Estado não permite, a visão elitista e
oligárquica da sociedade brasileira, representada
pelas elites que compõem o Estado brasileiro,
não permite que a luta política seja travada no
nívelem que está sendo travada hoje, nesta Constituinte. A Constituinte hoje é uma exceção, mas
talvez seja uma conquista da sociedade, mas ela
é uma exceção resguardada nas paredes do Congresso Constituinte.
Se o movimento que está acontecendo aqui
dentro, hoje, resvalasse a nível de movimentos
de massa na sociedade brasileira, nós mudaríamos este País, com uma nova Carta que refletisse
toda a modemidade da sociedade brasileira ou,
sem essa nova Carta, obrigaríamos que somente
os direitos que já foram conquistados na Carta
de 1947 fossem obedecidos, e a partir daí avançaríamos mais ainda.
Uma coisa me deixou apreensivo, por que diz
respeito às colocações que os Senhores fizeram,
que achei muito lúcidas, a partir da feita pelo
Messias, é que não percebi - pode ter sido por
um descuido meu - nenhuma preocupação no
que diz respeito a uma das maiores causas, a
um dos maiores canteiros onde se produz a categoria, onde se faz com que as pessoas, diariamente, quase que em grande escala - usando
uma linguagem econômica, escala industrial, escala de massa -, se tomem pessoas portadoras
de deficiências físicas neste País, que são os canteiros de obras de nossa indústria da construção
civil. Não percebi essa preocupação. Pode ser que
não tenha percebido na hora, mas não percebi
isto. Daí porque acho que o Vereador, ou foi o
Deputado Estadual, colocou muito bem esse item
no que diz respeito à questão da subcondição
de vida do povo brasileiro que faz com que a
grande maioria, a quase totalidade das pessoas
portadoras de deficiências, seja vitimada pela miséria, pela faltade alimentação, pela falta de cuidado, de saúde etc. Mas, no que diz respeito à questão dos canteiros de obras e das indústrias que,
diariamente, neste País, por falta de segurança
e por falta da presença fiscalizadora do Estado,
faz com que muitas pessoas fiquem mutiladas,
muitas pessoas nunca mais tenham condições
de trabalhar, fiquem totalmente anuladas em termos das suas condições de trabalho, eu gostaria,
se isto não estiver constado no próprio documento, que os Senhores tivessem essa preocupação.
Temos, basicamente, por detrás disso, a questão da relação capital trabalho e colocada da forma a mais severa e cretina, no que diz respeito
à situação de todos vocês, principalmente, a relação valorizaçãodo capital e a valorizaçãodo trabalho intelectual, opondo-se ao trabalho manual.
Os senhores são totalmente discriminados nos
dois níveis e nem são considerados capazes de
trabalhar, de terem produtividade, de serem produtivos, em termos manuais, e da forma mais
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cretina possível, no julgamento da nossa sociedade capitalista, do nosso capitalismo, são considerados incompetententes intelectualmente.
Eu fiquei impressionado com o nível de debate
intelectual e político que os senhores colocaram,
V.S" elevaram esta reunião. Eu fiquei pensando
- eu sou Professor Universitário de uma Universidade do quintal do Brasil, a (Iníversidade Federal
do Maranhão - o que significaria nós termos
um grupo de intelectuais iguais aos Senhores numa universidade brasileira, pessoas que falaram
com clareza de problemas que vão do preconceito
e da cultura até uma visão política às questões
de saúde, à política de previdência, etc.
Outra coisa que, também, me deixou preocupado diz respeito às colocações - acho que deveria estar explicitado no documento de V. S" e
me perdõem seu eu não tiver percebido - diz
respeito à reprodução da força física de trabalho,
neste País. Quando se observa os canteiros de
obras na indústria da construção civil, sem falar
na indústria, quando se observa os canteiros de
obras, você percebe claramente o que significa
a falta de segurança de um trabalhador, como
é que eles trabalham, por que eles não se jogam,
porque eles não são jogados lá de cima sobre
as tábuas com total insegurança? Em qualquer
cidade do Brasil acontece isto. Em São Paulo;
onde o capitalismo é mais desenvolvido, você só
percebe isto nos canteiros de obras.
Eu gostaria de deixar bem claro a minha preocupação. Aí está uma das causas estruturais para
fazer com que, em termos sociais e econômicos,
a luta dos Senhores, que é a luta da sociedade
brasileira pela democracia, passa por aí, ela se
torne uma luta que ajude a mudar as estruturas
econômicas deste País.
Não é possível pensar na luta das pessoas portadoras de deficiências físicas sem pensar nas
causas que levam, em grande quantidade, diariamente, a um grande número de pessoas se tornar
deficientes físicos, pessoas portadoras de deficiências físicas ou, simplesmente, pessoas que
morrem diariamente pela falta de segurança no
trabalho.
Nós estamos falando no nível do capitalismo,
e eu quero fazer uma homenagem a todos aqueles que se tornaram pessoas portadoras de algum
tipo de deficiência física, pessoas que têm uma
luta histórica no meu Estado e que lutam contra
um Estado semífeudal, uma organização semifeudal, quase escravocrata, a todos aqueles que
lutam pela terra. Vários companheiros meus de
luta, no Maranhão, pela reforma agrária estão paraplégicos hoje e se os Senhores pudessem imaginar o que significa ser paraplégico ou ter alguma
deficiência a partir de uma bala que atravessou
a coluna ou algum órgão, esses cidadãos, no interior do Maranhão, que têm famílias de 12, 13
a 14 filhos e que não têm mais condições, porque
a única coisa que eles sabiam fazer era trabalhar
a terra, aí os Senhores vão imaginar a importãncia
da luta de cada um de vocês. E mais uma homenagem que faço àqueles que lutam e que não
são reconhecidos e que não são mencionados
na história.
O segundo ponto que eu gostaria de levantar
é o trabalho político na Constituinte. Não sei como
o;>Senhores e as Senhoras fizeram o roteiro de
trabalho nesta Casa. Agora, se não entrarem na

Comissão de Ordem Econômica; se não entrarem na Subcomissão de Educação; se não entrarem na Subcomissão de Saúde e Seguridade e
se não entrarem no Comitê de Imprensa, os Senhores, com toda a competência que mostraram
hoje na luta política, dentro desta Subcomissão,
não aprenderam a lição que nos deram hoje: sairão daqui e não saberão aproveitar o espaço político que está a vossa frente. Não peçam licença.
Dirão que não há condição de audiência, entrem,
criem fatos políticos novos aqui dentro. Aqui dentro só é respeitado a partir desta Subcomissão.
Ontem, uma pessoa minha amiga me perguntava:
por que é que o Prof Luiz Mote, que é um dos
Jandes antropólogos deste País e um dos símbolos da luta pelos direitos dos homossexuais e contra as discriminações feitas pela sociedade com
os homossexuais e que, hoje, está na Bahia era da UNlCAMP, de Campinas - por que é que
ele não está aqui? Ontem, aqui, veio uma comissão de homossexuais do Rio de Janeiro e por
que ele não está aqui? E eu dizia para ele: porque
nesta Subcomissão nós não tivemos espaço, em
termos físicos, de convidar nenhum grupo neste
País; ou os grupos das minorias, daqueles que
têm os seus direitos negados pela sociedade, daqueles que têm todo um estigma apontado contra
si, eles lutaram para chegar até aqui, ou, então,
não exigiram os seus direitos de imediato, nesta
fase dos trabalhos constitucionais.
Então, aqui, na Constituinte, principalmente vocês dois mais o Ivo Lech, que representam todos
nós que estamos aqui, sabemos o que significa
ocupar esse espaço. Se V. Ex'" não ocuparem
o Comitê de Imprensa hoje, toda a indignação
do Marcelo passa a ser uma indignação ingênua.
A Imprensa apareceu ontem, aqui, em grande
quantidade, quando os homossexuais se apresentaram. No dia em que os índios se apresentaram,
apareceram companheiros da imprensa, os mais
sensíveis, mas não apareceram em grande quantidade. Hoje, por se tratar do lixo do lixo da história
- não chama a atenção, o deficiente físico atrapalha, ocupa espaço demais com as máquinas então, não é um problema para chamar a atenção
da imprensa. Façamos o contrário: ocupemos o
espaço que eles não nos querem dar. Todos vocês
sabem onde fica o Comitê de Imprensa, ocupem
aquele espaço, hoje à tarde. Se precisarem de
Constituinte como companheiro, me chamem.
O terceiro ponto que gostaria de colocar, para
ser breve, devido ao avançado da hora, é um
ponto que me impressionou muito e que foi colocado, se não estou enganado, por um representante do Rio Grande do Sul. Ele colocava que
a Constituinte, se não tivermos cuidado, poderá
passar - se não tivermos clareza de princípios
políticos - a ser uma nova colcha de retalhos
sobre os direitos das minorias esquecendo aquilo
que é fundamental: direito de ser cidadão e a
negação desses direitos, historicamente, na sociedade brasileira. Se bem entendi que teria sido
isso, mais ou menos.
Eu me perguntaria - e concordo com a colocação que ele fez- mas, eu me perguntaria como
é que nós vamos avançar nessa nova Constituição, num novo texto constitucional, na luta política
contra a visão elitista que nega os direitos a todo
cidadão de terceira e de quarta categoria, que
não é cidadão - o cidadão ou existe ou é de
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primeira, ou então não existe cidadania - eu me
perguntaria como é que nós vamos avançar no
novo texto constitucional, nessa luta política e,
principalmente, nas leis ordinárias, como nós já
discutimos aqui, outro dia? Nesse aspecto, gostaria de chamar a atenção para o problema de que
se não houver um enfrentamento dos grupos organizados das minorias - dos homossexuais aos
negros, aos índios, às pessoas portadoras de algum tipo de deficiência física - em mostrar a
necessidade de conquistar a integridade da cidadania, nós sempre colocaremos num capítulo à
parte da Constituinte, que seria o capítulo de segunda categoria da Constituinte.
É preciso que tenhamos muita clareza e essa
clareza me parece tem que ser maior no momento
em que formos fazer as leis ordinárias. Se os senhores desaparecerem daqui, com vossa indignação e com vossa clareza política, nessa luta que
está sendo empreendida em todo o Brasil, se os
senhores desaparecerem daqui no momento em
que for ser votada a Constituinte e no momento
em que começarem a ser feitas as leis ordinárias,
nós não vamos ter nem uma colcha de retalhos,
nem a cidadania sendo respeitada e nem a criação
de instrumentos - aquilo que o Constituinte Ruy
Nedel colocou há pouco - que estarão a cargo
de cada grupo e de cada cidadão para reivindicarmos e julgarmos o Estado como tendo uma
ação inconstitucional. Ou esse espaço é ocupado
ou, então, nada será feito, nós não avançaremos.
Impressionou-me muito a colocação do representante, se não estou enganado, de Santa Catarina, que diz tudo. Achei-as muito bonítas, e eu
diria que o problema do preconceito, da falta de
legitimidade da reivindicação de todos os grupos
que entraram aqui, ele passa por uma questão
maior que é a falta de consciência, a falta de
informação dos Constituintes no que diz respeito
à luta política, aqui dentro. Se os senhores tivessem condição de fazer com que, a nível de cada
Estado, os Constituintes representantes de cada
Estado, e sem distinção de partido, fossem chamados para o debate e para o compromisso a
nível estadual; seria ótimo, exigir-se por telefone
que o Deputado confirme ou não o motivo pelo
qual estará ou não presente.
Nós, do Maranhão, estamos fazendo isto com
relação a todos os Constituintes, do PDS ao PMDB
e ao PFL, exigindo que eles estejam presentes
nas Assembléias dos Trabalhadores Rurais e
aqueles que nem sequer dão resposta ao nosso
convite, nós estamos mandando informação por
escrito e oral para todas as bases políticas onde
ele foi votado, é um trabalho igual aqui à campanha das diretas. Quem foi contra a campanha
das diretas, foi para o mural da praça pública
e a opinião pública julgará, depois, como é que
ele deve ser visto nas próximas eleições, além
da história.
Gostaria de colocar essa preocupação do representante de Santa Catarina de que o preconceito
é fruto dessa visão do senso comum, que leva
as pessoas sequer a valorizarem a luta dos deficientes, a luta dos segmentos sociais, eles consideram que são lutas específicas e que, portanto,
a luta maior é a mudança do sistema capitalista,
quando ele é comprometido com a história.
Lutas da mulher não têm importância nenhuma; lutas do aleijado, lutas do débil mental, de
pessoas portadoras de deficiências físicas e mentais, usando outra linguagem, e dos cequínhos,
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que foi uma das coisas mais bonitas que ouvimos
aqui, foi o depoimento das pessoas portadoras
de deficiências mentais e portadoras de deficiênelas auditivas, que visão da história, que visão
dai sociedade brasileira!
Se não conseguirmos quebrar esses preconceitos culturais na luta política, no trabalho político, junto aos Constituintes, nós não avançaremos.
Aqui existem pessoas comprometidas, pessoas
que dão o testemunho aos Constituintes que aqui
estão e, também, outras que não puderam vir
aq:ui hoje, eles estão dando o testemunho de como valorizam e respeitam essas lutas específicas,
e que passam pelas lutas mais gerais da sociedade brasileira. Agora, nós não representamos
todos os Constituintes, é como disse o Deputado
Estadual ou o Vereador, ainda há pouco, é só
estando presente, acompanhando o trabalho de
cada um, telefonando para cada Constituinte, que
são 559, vai dar trabalho, mas valerá a pena ver
o que acontecerá depois. Vamos ver como isto
vaisensibilizaralguns corações e algumas mentes
capazes, ainda, de serem sensibilizadas.
O último ponto que eu gostaria de colocar seria
urna resposta carinhosa ao MarceloPaiva,quando
ele colocou - ao Marcelo Paiva e à jomalista
do jomal Etapa - quando eles colocaram toda
a amargura do que significa entrar nesta Casa
e 'serem desrespeitados, entrarem aqui como se
nós estivéssemos fazendo um favora eles. A Casa
não é nossa. Quem abriu as portas para todos
nós estarmos aqui - e não estamos em nosso
nome pessoal - foram todos os movimentos
sociais da comunidade brasileira, foram os Partidos Políticos. Então, Marcelo,eu gostaria de fazer
só uma referência àquilo que dói, àquele fato hístóríco da sociedade brasileira de que enquanto
não tivermos os restos mortais do seu pai, estendidos, colocados em frente ao Palácio do Planalto,
nós não absolveremos, não aceitaremos o comportamento das Forças Armadas brasileiras durante todo o período da ditadura. (Palmas.) Marcelo, queria dizer, com relação à presença de vocês, aqui que a luta para se resgatar a memória
de Rubens Paivaé a luta de todas aquelas minorias
políticas que, à falta de espaço político, foram
obrigadas a assumir uma atitude de um outro
tipo de luta, naquele momento, por faltade espaço
político para sobreviverem, político, social e economicamente. A luta em tomo da memória do
resgate histórico, das condições de todos aqueles
que foram torturados e assassinados pela ditadura
militar brasileira, com o apoio de alguns setores
da sociedade civil, naquele momento, é uma luta
em homenagem a todos aqueles que foram assassinados, não é só o Rubens Paiva.
A luta dos Senhores, hoje, aqui - nós temos
clareza disto, os Membros desta Subcomissão
têm clareza disto, e muitos Constituintes, não são
poucos, têm clareza disto - eu poderia dizer que
conta com mais da metade dos Constituintes porque percebemos, hoje, que as posições nas Subcomissões e nas reuniões que temos nesta Casa,
é de luta pela democracia. Não entenda como
sendo um favor ou piedade, você está perdendo
aliados no momento em que coloca isto. Entenda
como sendo um direito de cada um de vocês
e de todos os grupos de pessoas estigmatizadas
neste País. Acredite que a luta pela democracia
passa, neste momento, neste País, pela luta de
todos aqueles que são cidadãos e que foram colo-

cados fora da fila da história mas que, hoje, se
assumem como sujeitos da história sem que entreguemos uma bengala, sem que fiquemos puxando pela mão. Eles é que estão empurrando
a nós, Constituintes, para que tenhamos clareza
da nossa responsabilidade, enquanto Constituintes, e os Senhores neste momento, não fizeram
outra coisa, a não ser exigir que nós tenhamos
um compromisso com a História e clareza do
que significa o nOS50 papel nesse momento.
Muitoobrigado aos Srs. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao 2°-Vice-presidenteda Subcomissão,
Deputado Constituinte Bosco França.
O SR. CONSTITUINTE BOSCO FRANÇA Sr. Presidente, Sr. Relator, companheiros Constituintes, parlamentares aqui visitantes, representantes:
Depois de presenciar a palavra de tantos que
expressaram o profundo sentimento de respeito
a essas pessoas que não foram favorecidas pela
sorte, tenho a dizera V. S's que estou emocionado
do que realmente inspirado para contribuir nessa
luta magnífica em favor dos deficientes. Mas, como Constituinte e como médico, não poderia deixar de trazer aqui uma contribuição humilde, mas
sincera, em benefício dessa causa que, tenho certeza, não é só dos deficientes mas é de todos
os brasileiros, porque todos nós podemos melhorar esse Brasil, melhorando os nossos 10% de
brasileiros irmãos que precisam do nosso apoio
para que possam nos dar, em breve, uma contribuição muito maior do que aque eles irão receber
se assim procedermos.
Em se falando das deficiências físicas,eu gostaria de citar uma preocupação com um fator que
é de importância fundamental, que é a preocupação com as causas, com a prevenção dessas
situações através da medicina preventivae através
até dos cuidados com acidentes de trabalho e
com acidentes diversos.
Eu gostaria de citar as campanhas em favor
do combate à poliomielite,uma doença de grande
importância no contexto dos deficientes físicos.
Essa campanha geralmente não é feita,principalmente nos Estados do Nordeste - como é o
meu caso lá, de Sergipe, na capital e no interior
do Estado - de uma forma séria e responsável.
Infelizmente, nós deparamos, em pleno século
xx, com novos deficientes físicos originados pela
incompetência e pela irresponsabilidade com que
são levadas as campanhas de combate à poliomielite.
Gostaria, também, de citar um problema deficiente de grande importância que é a cegueira;
deveria haver um sério combate às doenças oculares, como, por exemplo, o glaucoma, que é uma
doença comum e que se caracteriza pela pressão
aumentada do globo ocular, pressão essa, que
se não corrigida em tempo hábil e com os cuidados necessários, infelizmentelevapara o individuo
a cegueira definitiva, tornando-o incapaz para desenvolver o seu trabalho visual, que todos nós
temos a oportunidade de desenvolver.
Com relação à prevenção da cegueira, infelizmente o Brasil,apesar de estar evoluindo em outros níveis, não houve ainda um mínimo de preocupação das autoridades nacionais para prevenir
realmente a cegueira como, as doenças oculares.
Mas não quero entrar aqui, para ser breve, em

Quinta-feira 21

103

detalhes minuciosos a respeito da prevenção de
doenças que levariam os deficientes. Quero apenas citar esses dois exemplos para configurar simbolicamente a minha preocupação com a prevenção, porque se cuidarmos dos deficientes que
temos atualmente no Brasil e esquercemos das
prevenções das doenças que geralmente os levam a esse estado, teremos sempre que estar
investindo, de uma forma paternalista, naqueles
que já foram vítimas de incompetências passadas,
teremos que corrigir sim, mas teremos também
que dar ênfase à preocupação com acidente no
trabalho, uma preocupação com doenças diversas que levem o ser humano à deflcíênclasfísícas.
Uma outra doença que eu gostaria de citar,
para terminar, seria a doença provocada por agentes esteratogênicos, ou seja, aquelas causadas por
medicamentos, por tentativa de aborto, em que,
às vezes, a criança nasce deficiente e nós mesmos
não temos nem como saber qual foi a causa daquela deficiência física ou mental. Este é um ~i
dado que devemos ter, como também fazer com
que determinadas pessoas portadoras de doenças transmissíveis, ou seja, que tenham doenças
genéticas, de ordem genética, sejam controladas
de uma forma a fazera sua reprodução sem prejudicar o desenvolvimento das novas criaturas que
serão oriundas dessa união.
Mas, em se tratanto agora de continuarmos
nessa luta, depois de citar os problemas que levam às causas, eu gostaria de citar também a
preocupação do Governo brasileiro, de dar um
tratamento especial às pessoas deficientes, como
elas são, à reabilitação desses deficientes, porque,
sabemos nós, que defender a causa do deficiente
é defender a causa de todos nós, principalmente
porque todos estamos sujeitos a acidentes físicos,
todos poderemos no amanhã não estar gozando
desse privilégio de ter todos os nossos órgãos
funcionando normalmente.
Então essa causa tem que ser defendida de
uma forma especial, e temos também que dizer
que o sistema de reabilitação no País,infelizmente,
é muito precário. E quero citar o meu Estado,
onde temos apenas pequenas e modestas organizações praticando a reabilitação motora, a reabilitação mental, procurando adaptar o surdo ou o
cego às atividades normais. Essas instituições,
infelizmente,são das mais precárias e geralmente
só atingem minorias na capital do Estado. No
interior do Estado sequer ouve-se falar em qualquer instituição que trabalhe em benefício das
pessoas deficientes, com raríssimas exceções, como é o caso da APAE. Mas, com relação à APAE,
quero citar que lá em Sergipe, por exemplo, é
uma organização que vem trabalhando heroicamente, e não conta, infelizmente, nem com o
apoio das autoridades govemamentais nem com
o apoio da própria comunidade. Infelizmente, a
APAE que cuida dos problemas de todos nós,
porque os deficientes são problemas de todos
nós, que procura reatar à sociedade pessoas que
infelizmentetiveram problemas, a AP}E, que desenvolve esse trabalho heróico, é castrada seja
pela falta de verbas e pela falta,inclusive,do apoio
comunitário e governamental.
Mas, com relação à reabilitação, tenho a dizer
que ela é das mais importantes funções da luta
e do trabalho em prol dos deficientes, uma vez
que faz com que os deficientes, que estão apenas
a pedir, em todo o País, possam dar o muito
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de contribuição que eles têm em potencial para
melhorar o trabalho neste País.
O Brasil é um País em que a rnaiona das pessoas com dificuldades financeiras e econômicas
são os deficientes físicos, assim como os deficientes visuais também têm essas dificuldades em
caráter mais decisivo, em caráter mais sofrido.
Então encontramos um País despreparado para receber os trabalhadores deficientes, encontramos um País despreparado para receber o estudante deficiente e tenho a citar aos Srs. algo
que recentemente presenciei e que me deixou
entusiasmado. Eu entrei no Hospital Sarah Kubitschek, onde encontrei um hospital inteiro preparado e especializado para o deficiente físico. Ali
encontramos elevadores próprios, encontramos
corredores pelos quais o deficiente intemado pode ir de andares em andares, visitar todos os seus
companheiros; encontramos camas apropriadas
nas quais o enfermeiro pode levar o seu paciente
para qualquer local do hospital; encontramos sistema de televisão apropriado também para esses
individuos. É esta situação que eu gostaria de
encontrar neste País, ou seja, um País onde o
deficiente físico tivesse a capacidade de sair de
sua casa sozinho sem precisar, talvez, de ajuda,
tomar o ônibus sozinho, sentar no seu bureau
sozinho para trabalhar e exercitar o seu trabalho,
em qualquer atividade e, sozinho, voltar para casa,
sustentando a sua família e defendendo os seus
direitos. E não se ver um deficiente físico pedindo
ajuda, pedindo um apoio, quando, na hora de
reivindicar os seus direitos, apenas pede, e na
hora de ser cobrado pela sociedade, ele paga
os seus impostos, contribui para a sociedade da
mesma forma que todos nós que somos beneficiados e que somos proteaidos Dela Lei.
Quero ressaltar ta~bémque, corno falou o nosso companheiro Sabóia, se nós passarmos aqui,
em diversas comissões que interessam às maiorias, talvez essas comissões estejam superlotadas
pela imprensa. e por pessoas interessadas Mas
esquecemos que, talvez, nesta humilde e singela
comissão tenhamos uma bandeira muito mais
nobre, uma bandeira que poucos pensam, mas
que devemos ter a consciência que é a bandeira
de todos nós, porque pode ser que algum dia
nós precisemos também de uma cadeira de rodas
ou precisemos também de alguém para nos guiar
por não estarmos enxerqando.
Quero deixar aqui claro a minha preocupação
de levarmos a esta Constituição um trabalho, talvez o mais nobre de todas as comissões da Constituição brasileira, o trabalho em prol de uma classe
que muitas vezes não pode nem falar, que muitas
vezes não pode nem ouvir, que muitas vezes não
pode enxergar, mas que sempre tem a capacidade de, uma forma ou de outra, contribuir para
o desenvolvimento deste País, desta Nação. E
quero dizer aqui que fiquei emocionado quando
eu vinuma camisa de um companheiro ali escrita:
"Deficientes - separando o de" do eficiente e dizendo - rasgue esse preconceito."
Quero dizer também que, enquanto tivermos
preconceito com os deficientes, o nosso trabalho
também não surtirá efeito. E esse preconceito
só poderá ser vencido se nós pudermos fazer
com que o deficiente se tome comum no cenário
do trabalho, no cenário do dia-a-dia de todos os
brasileiros. Deveríamos ter deficientes com pro-

gramas de televisão, deficientes com programas
de rádio, deficientes trabalhando em todos os setores do Senado, da Câmara Federal, na indústria,
em todos os setores. Só assim nós poderíamos
nos acostumar com todos eles e considerar que
eles são cidadãos como nós; assim como temos
as nossas deficiências, eles têm as deles, e que
todos nós, perante a Lei de Deus somos deficientes, e todos nós, perante a sociedade, temos as
nossas limitações.
Muito obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Nós hoje,
no periodo da tarde, a partir das 17 horas estaremos travando um debate mais direto das lideranças dos deficientes físicos e os próprios constituintes Às 19 horas, debateremos a questão dos
ostomizados, hansenianos e talassênicos.
Mas Srs. Constituintes, Srs. convidados, pretendo dizer algumas palavras no período vespertino,
quando encerraremos a audiência dos deficientes
fíSICOS. Mas, o momento exige que eu diga rapidamente algumas coisas. Os Senhores talvez tenham observado que os depoimentos contidos
aqui, proferidos aqui, não tiveram a amargura que
poderiam conter, vindos e proferidos por esses
homens que se deslocam em cadeiras, homens
e mulheres, nas suas bengalas, com todas as suas
dificuldades físicas de locomoção.
O movimento, nesses anos todos, com a participação de todos os companheiros do Brasil, dessas grandes lideranças, soube ter a sensibilidade
de compreender que nós tínhamos, acima de tudo, uma questão comum, e que nós deviamos
ter a inteligência de nos unir em cima das nossas
propostas, em cima das nossas bandeiras de luta.
Eu tomei o cuidado de, ao compor a Mesa
e trazer as lideranças, não mencionar as suas filiações partidárias. O companheiro João Baptista
de Oliveira é vereador pelo PMDB e eu o faço
agora - o Deputado Estadual Claúdio Vereza,
é do PT. Nós temos e as lideranças têm, claramente, posições políticas, mas a questão política
ideológica não nos impede de colocarmos as nossas posições e de termos uma luta comum, não
nos impede, mais amda, do compromisso social
e de ter a consciência do avanço das questões
nacionais, do nosso compromisso com a questão
do combate à fome, à miséria, à subnutrição, à
falta de cultura, enfim às questões todas da sociedade brasileira. O Constituinte José Carlos Sabóia
já se referiu, e eu diria ao Marcelo Paiva que a
providência ou o destino ou o acaso trouxeram
e levaram-no a fazer parte desse segmento, até,
para que, definitivamente, as minorias e nós em
particular, assumamos o papel e assumamos o
compromisso com aquilo que deve ser o mais
nobre para o homem e para o individuo humano,
a liberdade.
Deputado Sabóia nós concordamos integralmente com as suas colocações. Enquanto não
houver esse resgate, a sociedade brasileira não
estará em paz e a liberdade não estará efetivamente conquistada. Este é, quero dizer, e tenho
certeza, o compromisso das minorias, este é também o nosso compromisso.
Estão encerrados os trabalhos matinais desta
4' reunião de audição, convido a todos e convoco
os Srs. Constituintes para estarem aqui a partir
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das 17 horas, abordando a nossa pauta. Muito
obrigado.
Está encerrada a reuruão.
(Levanta-se a reunião às 13 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Srs. Constituintes, Sras. e Srs. Reabrimos, neste instante, os
nossos trabalhos da 4' audição da Subcomissão
dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias. Consultamos os Srs. Constituintes e consultamos também as Lideranças da
Organização Nacional dos Deficientes Físicos e
decidimos atender à solicitação da Associação
Brasileira dos Talassêrnlcos, em virtude de o único vôo para retomo a São Paulo ser por volta
de 18 horas e 45 minutos, e o momento da Associação Brasileira dos Talassêmicos seria às 19
horas. Cedemos um espaço à Organização Nacional, para que eles fizessem, brevemente, um relato
das reivindicações, dos anseios, enfim, as propostas da Associação Brasileira dos Talassêrnlcos.
Eu convidaria para tomar parte da Mesa, para
que pudessem fazer uso da palavra, a Sra. Neusa
Callassine, juntamente com o Padre Bruno Guerra
Sá. Por gentileza.
Com a palavra a Sra. Neusa CaIlassine, Presidente da Associação Brasileira dós Talassêmicos.
A SRA. NEUSA CALI.ASSINE - Boa tarde! Como o Presidente já me apresentou, meu nome
é Neusa, e sou Presidente da Associação Brasileira
dos Talassêmicos, Membro da Associação Internacional de Defesa dos Talassêmicos, ligada à
Federação de Associações Italianas.
A talassemia ereto que muito pouca gente conhece É uma anemia hereditária. É uma herança
de Italianos, espanhóis, portuguêses, ou então,
de todos os povos do mediterrâneo. Existem três
graves formas de talassemia: a intermédia, a major e o portador, que é uma forma mais branda,
que seria o talassêmico minor, que não é doente.
No mundo inteiro, o talassêmico minor é apenas
um portador da deficiência. Mas, infelizmente, no
Brasil, por falta de conhecimento de profissionais
da saúde, há falta de condição de o talassêmíco
ter um tratamento administrado corretamente. É
um tipo de anemia em que o paciente não pode
receber sulfato ferroso. Então, em conseqüência
disto, o talassêmico minor passou a ser um doente. Hoje, existem talassêmicos minor, que seriam
apenas portadores, tomando transfusão de sangue, tendo afetadas as partes genitais; os homens
têm os testículos endurecidos e as mulheres, o
útero endurecido, por ferro que não deveria ser
administrado.
O talassêmico major, de que vamos falar agora, é o fílho de dois portadores, é a doença agravada, cujo tratamento é um só, no mundo inteiro:
transfusões de sangue, a cada 20 dias, e o uso
de um quelante de ferro, que é feito através de
um aparelho de infusão contínua, caríssimo, um
quelante de ferro, usado de 5 a 10 caixas por
mês, também muito caro.
Por que estamos aqui, hoje? O que viemos pedir
a esta Subcomissão? Os direitos que deveriam
ser respeitados, que é a saúde, a educação, o
direito à ir e vir, como qualquer outro deficiente.
A nossa deficiência é no sangue, ela não é aparente, mas as dificuldades são as mesmas. O nosso maior problema, hoje, é justamente a falta de
conhecimento da classe médica para o tratamen-
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to adequado. É uma patologia que não dá renda,
não dá faturamento. Nós somos obrigados a usar
uma transfusão de sangue, a cada 20 dias, e isso
nos faz angustiados porque não temos segurança
nenhuma. Não existe uma sorologia, não existe
vigilância nos bancos de sangue. Até hoje, contrai-se doença de Chagas, sífilis e AIDS. Há um
detalhe que não gostamos se publique, mas é
uma realidade nossa, é o risco que estamos correndo com a AIDS. Já em 310 crianças, que a
Associação mantém, temos três com AIDS. Simplesmente, são vitimas de Bancos de sangue que
se recusam a fazer a sorologia, porque ela é cara.
Pediríamos à Subcomissão mais fiscalização
nos .Bencos de sangue, conscientização para a
população jovem, a detecção em massa do minor, para se evitar o major. O primeiro objetivo,
pelo qual lutamos, é uma qualidade de vida, é
uma segurança. A Previdência paga parte dos exames. Mas, o mais caro é mantido pela Associação.
Como éramos 20, 60 crianças, conseguíamos
manter, mas, hoje, nós estamos com 310 crianças
e, provavelmente, 3 mil crianças no estado major.
A incidência da talassemia é de 80 por uma. Eu
estou falando só da talassemia, mas a Associação
abrange também a anemia falciforme, que é uma
anemia semelhante, só que ela tem dois grandes
agravantes: uma, é por ela ser da raça negra,
se a criança é negra, já é marginalizada; e segundo
o agravante é o fato de que ela morre em crise
de dor. O talassêmico não sente dor. Ele tem
uma capacidade intelectual privilegiada. Fisicamente, ele é deformado, mas, intelectualmente,
ele é capaz. Lutamos por uma melhor condição
de vida para essas crianças. Os adultos são impossibilitados de trabalhar porque eles têm que faltar,
a cada 20 dias, para uma transfusão. É isto que
nós queremos, que haja uma lei que proiba essa
discriminação. Se ele precisa fazer uma transfusão a cada 20 dias, que se obrigue o Banco de
Sangue a fazer isto, à noite, aos sábados, dominpara que ele possa sobreviver por si.

gói:

O SR. PADREBRUNO GUERRA SÁ - Eu gostaria de acrescentar para aqueles que não estão
muilo por dentro do problema, que esse infusor
vai receber a seringa e fazer a inserção que, diariamente, deveria ser feita por parte desses doentes.
Esse é um problema humano muito grave. Demora entre Oito a dez horas. Assim, diariamente, o
paciente deve estar com esse infusor enfaixado
no corpo, para que a injeção possa ser inoculada
devagar, durante toda a sua vida. E cada caixa,
hoje, custa 1.400 cruzados. É como diz a DI"Neusa, vai de 5 a 10 caixas, por mês. Este é um
problema econômico, não é o problema de saúde,
que é o condicionamento que o paciente tem
durante toda a sua vida. Este é o problema. E,
por cima, fala-se que, no Brasil, temos quase 3
milhões de portadores de talassemia. Até poucos
anos atrás, ninguém sabia o que era, nem os
médicos. Foi o que nos disseram, isto é, que tiveram dificuldade até de achar, no dicionário, a palavra. Vejam como o problema é grave! Por outro
lado, por parte de todos, ainda há falta de conhecimento, de preparação até médica, porque jovens
médicos ainda nem sabem do que se trata. Então,
em se falando de anemia falciforme, supõe-se,
através de alguns testes feitos, que, no Brasil, há
quase 8 milhões de portadores de anemia faleiforme. Oito milhões!
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Participamos, no fim do ano passado, do ConEntão, o problema não é tão pequeno, tão margresso Internacional do Chipre, e fomos membros
ginal assim, que não possa, não deva criar um
interesse de parte da sociedade e dos respon- fundadores desta federação internacional. Troxemos muitos emblemas das várias associações,
sáveis pelo setor.
temos aqui o da nossa, do Brasil, e a vantagem
Diante desse fenômeno, deve-se tentar, primeiqual é? E que hoje recebemos todos os dados,
ro, como poder atingir a classe médica para que
porque continuamente se estuda. Recebemos
estude melhor a doença e atualize a terapia; setambém informações, temos vantagem na comgundo, como reunir os pais, pois, como dissemos,
pra dos aparelhos, porque é a própria associação
é uma doença hereditária, e eles se sentem um
que compra para os países do terceiro mundo,
pouco culpados pela doença dos filhos; terceiro,
como ajudar o próprio doente, como crianças, a preços mais baratos, pode-se dividir. Ultimamente, estamos conseguindo, através do patroque têm reações instantâneas, quero-não-quero,
nato italiano, em São Paulo, um acordo ítalo-bradói a injeção, e, quando adultos, são pessoas condicionadas psicologicamente, que devem ser aju- sileiro, para que possamos filiarnossa Associação
Italiana dos talassênicos; eles vão dar toda a assisdadas para continuar os estudos, ingressar na
sociedade e ter uma preparação profissional e tência, orientação e amparo para nós.
Recebemos uma carta, anteontem, e o médico
técnica.
nos dizia que estava já tratando do assunto com
A Associação, inicialmente, se viu perdida, porque não havia nada, absolutamente nada, aqui, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, para dar
no Brasil, que nos pudesse ajudar Foi por isto mais oficialidade a essa ajuda.
É assim que uma sementinha de nada está
que entrei na Associação, mais do que como padre, como italiano, porque a Itália tem o privilégio começando a germinar recolhendo poucos doende transmitir um pouco a doença em número tes, cada um por acaso encontrado no banco
bastante grande. Há regiões onde os portadores de sangue ILá descobriram que tinham a mesma
doença e a iniciativa começou a crescer, embora
de talassemia chegam até 40%. Então, através
de contatos, com a Associação Nacional Italiana, brigando muito contra os médicos. Infelizmente,
começamos a ter notícias, contatos, orientações posso dizer, se me permitem, no ano passado,
e, em 85, participamos do Primeiro Congresso convidamos até um médico, um patologista, a
Internacional, em Milão. Foi utilíssimo para nós,
participar do Congresso. Foi um investimento erporque já conseguimos receber orientações, marado, porque ele não teve coragem, na volta, de
terial de propaganda, que começamos a difundir, colocar-se contra os abusos da classe médica,
aqui, na classe médica brasileira.
• disse: "Não contem comigo, porque tenho que
Conseguimos entrar em contato com as fábri- viver,o meu ganha-pão é a medicina" Então, dispensou-se de continuar a dar ajuda, porque sabia
cas que estão fazendo um tipo simplificado, próprio para nós no Brasil, justamente para baratear que era um terreno minado e não quis comproo custo, que hoje está na base de 580 dólares meter a sua carreira profissional.
cada. Multipliquem e vejam V. Ex's, Pouquíssimos
Estamos pleiteando uma união das associações de crianças doentes crônicas em São Paulo,
doentes têm condições de comprar.
para poder reunir pelo menos as diretonas e poOutra coisa: no relatório que pessoalmente fIZ,
dermos formar uma federação maior, e, através
na presença do Congresso Internacional, com a
disso, insistir às autoridades que permitam um
presença da representante da ONU, tive a vergoacompanhamento maior desses casos que são
nha de dizer que éramos o único pais do mundo,
piedosos, como todos sabem.
presente ao Congresso, cujo Governo não repasAgora mesmo, a nível de Constituição, o que
sava os remédios, o único. Havia países da África
se pode dizer? A nível do próprio doente, evidentee da Ásia que repassavam os remédios gratuitamente, que se considere as necessidades matemente, para os doentes. O Brasil é o único que
riais, psicológicas, profissionais e culturais desses
não fornece os remédios para os doentes.
doentes, e, a nível de associação, parece-me que
Como conforto para V.Ex", podemos dizer que,
uma preocupação grave deve ser, não só a afirmasomente esta semana, depois de tanto insistir,
ção de direitos, que até a constituição anterior
cartas, etc, conseguimos os primeiros remédios
já tinha firmada, mas, como criar condições de
grátis e esperamos ampliá-los para que todos recontrole, para que esse direito seja depois execucebam pelo INPS.
tado.
Mas queremos dizer a V.Ex" a vantagem dessa
nossa abertura para o mundo. Depois do ConAchamos que a autoridade pública usa de um
gresso, conseguimos já trazer, para o Brasil, dois
poder exclusivo, quase não reconhecendo das asmédicos italianos, especialistas na matéria; eles
sociações particulares, que têm mais interesses
dirigiram uma jornada de estudos para os pais
para que a assistência seja bem dada. Pretene para os médicos. De lá, a coisa tomou corpo.
demos que se criem condições para que as próNaquela oportunidade, conseguimos apresentar,
prias associações de doentes e seus parentes,
aqui, no Brasil, um protocolo traduzido em portude maneira direta ou indireta, possam influenciar
guês, da diálise, da terapia da talassemia, que
na aplicação das leis, dos benefícios, que a Constiespalhamos e estamos entregando para os médituição prevê, mas que não são dados.
cos e para os pais. Os pais têm condições, agora,
E não sabemos de que maneira poderá ser,
de saber se a terapia médica está acompanhando
na própria Constituição, pelo menos, através dos
o protocolo, porque a Associação, vejam V. Ex"',
canais legais, Ministério da Saúde, etc, que se
não tem médicos. É uma associação, quase sindicriem essas condições. Agradecemos o convite
cato, em defesa dos doentes e de seus familiares,
que nos foi formulado, a felicidade de estar com
porque todos sabem que, no Brasil, infelizmente,
V. Ex"s, para que esses problemas nossos, coo doente, o paciente é mais um objeto do que
muns das pessoas doentes crônicas tenham, nessujeito de sua vida, de sua cura.
ta Casa, uma atenção especial e que não demore
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muito para que tenhamos melhores condições
de vida e de assistência
A SRA. NEUSA CALLASSINE - Eu gostaria
de acrescentar ao que o Padre Bruno disse que
essas associações de parentes de deficientes, sem
qualquer vinculo com nenhum centro médico,
sem nenhum médico na diretoria, têm um peso
muito grande lá fora, nos Estados Unidos, na Itália,
na Grécia A Associação recebe, do Governo, medicamentos e aparelhos e repassa aos pais, conscientizando-os para o não desperdício dos materiais. Esses aparelhos - vale lembrar - que são
descartáveis, têm uso de 4 anos. A ABRAFA adquire esses aparelhos e repassa aos pais, como
um empréstimo, sem qualquer despesa E se espera que a criança morra e devolva à Associação
para emprestar para outra, mfelizmente. O ideal
seria ~ermos trazer um aparelho para cada
criança, mas não temos condições

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Tem a palavra o nobre Constituinte Relator Alceni Guerra,
que é medico, e que solicitou para fazer suas
colocações sobre o tema abordado.

O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, senhoras e senhores,
acho que a exposição aqui feita toca a todos nós.
Sinto-me gratificado por, neste momento, ser o
Relator desta Subcomissão, com a certeza de que
vou conseguir colocar neste relatório, tentando
fazer com que chegue à nossa Carta de leis, um
pouco da emotividade e da angústia, ansiedade
que qualquer pediatra, no Brasil, sente, quando
se defronta com esse problema.
Vivi três realidades diferentes, como médico pediatra: Como residente no Hospital de Clínicas
da Universidade Federal do Paraná, uma realidade
social. Confesso que foi algo marcante em minha
vida. Depois, fui à Argentina fazer pós-graduação
em terapia social e senti um marcante, por outro
A maior vergonha -nossa, lá fora, foi consta- lado; a diferença que, nas crianças argentinas,
esses problemas são tratados. E bem verdade
tarmos que a Organização Mundial de Saúde
que não vi, na Argentina, nenhuma anemia faleimostra um, mapa, onde a saúde no Brasil está
forme, mas angustia-me muito ver como é difeabaixo da Africa do Sul, e a OMS nos apóia em
rente, como é mais bem organizado o problema
nosso trabalho, dando-nos uma representação e
social, principalmente na microesfera pediátrica
um intercâmbio de médicos, porque somos uma
Em pleno exercício de minha profissão, bati
Associação de pais. Peço ao Càndrdo, porque trade frente com a sensação de impotência para
balhamos juntos e nos conhecemos há muito
resolver um problema dessa magnitude. Realtempo, que criemos mais associações para que
mente, o País é despreparado para resolver esse
ganhemos mais forças e cheguemos, a exemplo
dos Estados Umdos, a processar médicos que , problema. Referia-se V. 5' ao uso das seringas
várias vezes, das bolsas várias vezes, e que pode
reaproveitam materiais. A nossa insegurança,
até ser catalogado como criminoso o uso subsealém da falta de sorologia hoje, é o reaproveiqüente desse material fabricado hoje. Mas, muitas
tamento de materiais. Estão aí as bolsas de sanvezes, é tão desorganizado o nosso sistema social
gue contaminadas. Constatamos uma criança
que o médico chega a usá-lo; é a opção, correr
que, numa transfusão, recebia o sangue e o expeo nsco de uma contaminação, e atender à neceslia pela vagina, e foi constatado ter sabão na bolsa
sidade imediata de não colocar o paciente em
de sangue. Essa informação veio do Serviço de
risco de vida imediato.
Vigilância sanitária, mas nada se faz. Continua-se
Eu gostaria de retirar um pouco dessa aura
com o reaproveitamento de material, chega-se
que ficou da maldade do médico. O médico tama utilizara mesma seringa 3 a 4 vezes. Nós somos
bém é vítima do nosso sistema de assistência
alto risco de AIDS.Temos três crianças, mas pode
à saúde. Como gostaríamos - e quero crer que
ser que, a essas alturas, todas já estejam com
somos a maioria - de termos sempre à mão
o vírus. Ele leva de três a cinco anos para se
os melhores equipamentos e recursos. Não vamanifestar Podemos não ter a doença, mas podemos conseguir isso, enquanto a atenção à saúde
mos estar contaminando outras pessoas.
não (ar catalogado corretamente, como um direiFora da Constitumte, para hoje, que se aprove
to de cidadão e um dever do Estado, e que o
a obrigatoriedade do teste CLV-3; que se proíba
Estado, a partir daí, dê realmente as condições
que bancos de sangue distribuam carteirinhas a
para se atuar nessa área.
doador; que se faça campanha de conscientizaO nosso Vereador, que está aqui presente, citou,
ção da população melhor alimentada doar sanen passant, um dado de estatística de saúde
gue; que se siga o exemplo do Hemocentro do
que não concordo, porque os que eu tenho famiParaná na coleta de sangue. Ainda hoje, em São
harízados são outros, mas gostaria de dizer o sePaulo, faz-se coleta de sangue em praça pública;
guinte: dentre 100 países, todos os países que
hoje, faz-se sorologia em pool do sangue. Se
V. S's conheceram, com certeza, entre os 5 últinos provarem que é válido, que dá garantias,
mos estará o Brasil, em investimento na área de
apoiaremos. Mas, enquanto não nos provarem
saúde, em relação à sua população, pois que não
que o pool é bom para nós, pais, que corremos
podemos comparar o Brasil com um país que
o risco de chegar a um banco de sangue e sair
tenha 3 ou 4 milhões de habitantes O baixo nível
com um filho morto ou contaminado, pedimos
de investimento, na área de saúde, tem acontea esta Subcomissão que se preocupe mais com
cido desde o tempo do descobrimento até hoje,
o problema do sangue, uma política de sangue
ocasionou que temos uma verdadeira anarquia.
decente, e que o médico ou o profissional da
Somos um sistema anárquico na saúde, agravado
saúde que não respeite o juramento pela vida,
por nosso sistema social, nossos problemas e
seja puntdo,
realidades sociais, com a nossa realidade discriOs jornais de São Paulo estão publicando, todos
minatória, como dizia V. S' em alguns pontos,
vertentes, como é o caso taiarruco, como é o
os dias, irregularidades, desde a eutanásia, até
caso, generalizando, da criança carente anêmica,
a venda de órgãos, e sabemos que não há puniisso atinge uma verdadeira dramaticidade: quanto
ção. Muito obrigada. (Palmas.)

--
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mais na ponta do estrato social está a criança,
mais agravado é o seu problema clínico, e, para
corrigir isso, realmente, precisa-se de um novo
enfoque de saúde no Brasil.
Nosso sistema é multifacetado; precisamos
unir um sistema só, que tenha um planejamento,
de cima em baixo, e que atenda a nossas necessidades. Precisamos de uma unidade de comando.
Hoje, temos "n" unidades, comandando o setor
de saúde, e, principalmente, precisamos priorizar
o setor. É preciso que se faça com a saúde algo
que se fez na educação, que ainda não teve o
tempo para dar os resultados devidos. A Emenda
Calmon, que deu 15% do orçamento da União;
a educação, é muito cedo para sentirmos os resultados, mas só teremos idéia do que vai ocorrer
na educação daqui a 20/30 anos. Na saúde, também é necessário isso. Investimos maciçamente
hoje na ponta, na doença, e investimentos quase
que zero na prevenção. É preciso que se coloque
a casa em ordem.
Penso que, em uma Carta Constitucional, o
Constituinte pode inserir, para ajudar a resolver
o problema: a saúde é um direito do cidadão
e um dever do Estado. A partir daí, na legislação
ordinária, é que vamos enfocar toda a problemática, esmiuçar o problema, colocar os pingos
nos ís, chegamos a um nível da bolsa a que se
referiu V. S' na legislação ordinária. Aqui, vamos
garantir essa assistência a saúde do cidadão por
parte do Estado, que acho ser a forma generalizada.
Feito o relatório, mandado para a Comissão
da Ordem Social, não se assustem que não tenhamos feito referência à bolsa, à seringa, à maneira
de dar assistência. Na Gonstituição caberá unicamente a obrigatoriedade da assistência. A partir
daí, esmiuçar como ela será feita é objeto de legislação ordinária. Será um passo mais adiante.
Congratulo-me com a seriedade e objetividade
com que nossos expositores falaram sobre o assunto. Observava, gosto quando começam a relatar problemas da infância, porque nos atingem
a emotividade, olhar para a face de quem está
ouvindo, e percebo imediatamente a contorcída;
quando V. S' falou que a criança, com anemia
falciforme, tem dor - o termo não é esse. Eu
me diverti olhando, mas reconheci uma velha satisfação que tenho de ver que as pessoas se surpreendem, o que é quase uma agressão a elas,
porque estão em contato com a realidade. E a
realidade mais dura do que a do sofrimento físico
é o sofrimento da impotência dos profissionais
da saúde, dos pais, dos amigos, da comunidade
quando começam a se defrontar com problemas
dessa natureza. Então, eu acho que o que se pode
fazer aqui, para corrigir, é um princípio geral: a
saúde é um direito do cidadão e um dever de
Estado. Isto é o que nós podemos colocar em
uma Carta Constitucional. A partir daí, nós esmiuçaremos, depois, o detalhamento que nós queremos atingir e não vamos sonhar. Em 1988, em
função de uma Carta Constitucional nova, nós
não vamos ter saúde para todos os brasileiros.
Mas, vamos ter aberta a porta para o caminho
que nós queremos atingir no mais curto espaço
de tempo.
A SRA.NEUSACALLASSINE - Com todo respeito ao Constituinte Alceni Guerra, fico contente
em saber que S. Ex' é um pediatra. Eu entreguei,
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talassêmico major - automaticamente, estou incluindo a anemia falciforme,porque o tratamento
do talassêmico é quase semelhante, com pouquíssimas diferenças. Mas tanto para a anemia
falciforme, como para talassemia, o tratamento
consiste em elevar a homoglobina, quer dizer,
eles necessitam de uma transfusão de sangue,
a cada 20 dias, a cada 28 dias. De um lado, a
transfusão de sangue é benéfica, ela transforma,
a criança sai vermelhinha, coradinha; de outro
lado, ela é altamente prejudicial, porque o ferro
que acumula, através da transfusão, que vem através das transfusões, ele se acumula nos órgãos,
que a gente nunca sabe onde está, que se torna
o maior inimigo do talassêmico. Vamos supor
que ele esteja depositado na hipófise. Então, a
criança não tem puberdade, não cresce, ela fica
infantil; se deposita nos nervos, a criança perde
os pés, ela perde as mãos, ela perde a parte sensível. Vamos supor que ele se deposite no pulmão,
cria bolas de ferro no pulmão; na pele, a criança
começa a escurecer, começa a ficar pretinha; nas
gengivas, a criança não fecha a boca, a boca
começa a crescer e a gengiva a endurecer. Então,
percebe-se que a criança sofre uma espécie de
ferrugem pela gengiva. São essas deformações.
Tivemos uma surpresa muito grande de ver um
tratamento adequado onde as crianças crescem,
normalmente, procriam, e, inclusive, nós vimos,
na Itália, talassêmica major fazendo transfusão,
usando diserol e tudo mais, que engravidou e
teve um filho. Aqui,no Brasil,a talassêmica major
não menstrua; ela não tem puberdade, por falta
de tratamento adequado. Ficou claro? O quelante
de ferro, o diserol, que é o rémedio usado, único
no mundo inteiro, é muito forte e sempre foi usado, através desse aparelho que aciona, a cada
3 segundos, a dosagem correta, e age como ímã.
Então, o diserol vai para o organismo da criança,
que absorve uma quantidade de ferro e expele
pela urina. Se ele for tomado por via oral, pode
fazer efeito contrário: ele fixa o ferro; se ele for
intramuscular, também passa direito.Numa esperiência que fizemos - a Associação distribui seringas, escalpe e diserol- para saber qual a seringa melhor para evitara alergia que dava na barriga
da criança, constatamos que a concentração de
2 ampolas de diserol em uma seringa de má
qualidade dissolvem a seringa, porque o remédio
é muito forte se pingarmos o remédio; em uma
superfícle ferrosa, corrói, porque é um remédio
fortíssimo.Essa deformação pode ser evitada, deO SR.PRESIDENTE (IvoLech)- Solicitou-nos
pendendo de tratamento adequado, da consciena palavra,para obter mais informações e um questionamento aos depoentes, a jornalista Rosângela . tização dos pais e da criança, para não deixar
O tratamento. Este livrinho que tenho em mãos
Berrnan, Editora do Jornal Etapa e, como a Sube que, infelizmente, a Associação nunca tem dicomissão tem essa informalidade também, nós
nheiro para traduzir e imprimir, contém informes
a concedemos.
sobre a conscientização da criança para o apareASRA. ROSÂNGElJ\ BERMAN - Eu gostaria lho. A criança vai a um banco de sangue, o pai
apenas de fazer uma pergunta, porque nós tive- é conscientizado da necessidade de tratamento
correto, para evitar deformações. Menos aqui.
mos, conversando lá fora e eu tomei conhecimento de que a talassemia gera deformidades
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Há mais
físicas, que levam inclusive, ao uso de bengalas
alguém, entre os Srs. convidados que gostaria
canadenses, cadeiras de rodas, etc. Eu queria que
de fazer questionamentos e mesmo perguntas
a senhora explicitasse melhor isso, porque me
esclarecedoras? Lembro que os nossos depoenparece que nós falamos em lutas comuns, a nível tes têm apenas 29 minutos para chegar ao aerode educação, de trabalho, de transporte, e parece
porto. (Pausa.)
que não ficou muito clara essa ligação através
Então, agradeço, em nome da Subcomissão,
das deficiências.
ao Padre Bruno Guerra Sá e à Sra. Neusa CallasA SRA NEUSA CALLASSlNE - No tratamento síní, Presidente da Associação Brasileira dos Talassêmicos, a gentileza de estarem aqui e a honra
do' talassêmico major - veja bem, eu falo do
para a esposa do Deputado, um protocolo italiano
que é usado no mundo inteiro para tratamento
de talessemia. Infelizmente, eu só trouxe um, mas
pediria para V. Ex' que tomasse conhecimento
desse protocolo. Quando nós começamos a Associação, nós tínhamos visto dois pacientes, com
poder aquisitivo, um, filhode um médico famoso,
e o segundo, de um casal grego, com poder aquisitivo muito alto, que se deva ao luxo de, cada
seis meses viajarpara a Grécia e para a Inglaterra,
para que pudesse tratar do filho. Não tinham deformações e os nossos filhoseram bastantes danificados Procuramos vários profissionais, pedindo
para que eles receitassem os remédios, porque
nós não fornecemos, sem a receita, e o nosso
papel é fornecer toda a quantidade necessária
do tratamento que o médico receita.
E, para a nossa surpresa, nós fomos muito cnticados e fomos mesmo agredidos, falando que
nós mexíamos em faturamento. O médico da minha filhaameaçou fechar a Associação. Eu quero
que fique claro o seguinte: queremos, da mesma
forma, criticar o mau profissional, conhecer os
bons, e elevá-los e que não se faça comércio
em Medicina.E, pelo que entendi, quanto à socialização da Medicina que o lNAMPS não seja o
que está aí, porque o atendimento é mínimo e
muito mau, mas que melhore e que todos tenhamos condições de um lNAMPS decente, com um
tratamento decente.
Quero lembrar também que medicina de grupo
não nos aceitam. É um grupo mesmo, porque
nenhuma medicina de grupo aceita um doente
comum. E, por acaso, fomos credenciados dentro
de firmas e, sem que percebamos, estamos sendo
atendidos pelo lNAMPS.
Queremos lembrar e reforçar aqui um pedido:
que as entidades de pais e pacientes que tenham
força suficiente de fiscalização,principalmente, no
lNA/Y\PS. Porque, através de nós, sem que queiramos é que se frauda. É isso que não queremos
que aconteça. Nós incomodamos, porque nós
conscientízernos os pais que eles não devem pagar bolsas importadas, que estão sendo cobradas;
que eles não devem ter medo de se recusar assinar !luias. Com todo respeito ao Dr.AlceniGuerra
eu quero que fique claro que não tenho nada
contra a classe, muito pelo contrário, eu respeito
muito. Mas vamos premiar os bons e vamos fazer
com que os maus se responsabilizem pelo que
fazem. Muito obrigado. (Palmas!)
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que deram à Subcomissão e aos demais convidados e, também, a coragem que tiveram em
abordar esse tema de maneira tão prática e objetiva.
Muito obrigado e queiram aceitar os nossos
respeitosos cumprimentos.
Muitoobrigado.
ASRA NEUSA CALLASSINE- Nósque agradecemos.
O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Vamos retomar o assunto enfocado pela manhã, nesta Subcomissão, notadamente aquele sobre os deficientes físicos.
Nós, pela parte da manhã, fizemos a composição da Mesa, com o Deputado Estadual Claúdio
Verezae com o VereadorJoão Batista de Oliveira,
de Belo Horizonte.
Esta Subcomissão tem se notabilizado pela sua
informalidade. E, agora, nós o usaríamos ser mais
Informais ainda, deixando essas autoridades no
plenário e convidado a fazer parte da Mesa o Líder
e coordenador nacional da UNEDEF,Sr. Messias
Tavares de Souza. (Pausa.)
Com a presença do cooordenador nacional da
UNEDEF, já de imediato passamos a palavra a
ele, que a havia solicitado pela parte da manhã,
para colocar alguns pontos esclarecedores na
nossa proposta e, de imediato, travarmos o debate
tão esperado e tão aguardado sobre as questões
dos deficientes físicos no Brasil.
Com a palavra o Sr. Messias Tavares de Souza.
O SR.MESSIAS TAVARES DE SOUZA- Hoje,
pela manhã, apesar de termos feito a leitura, e
a grande maioria dos companheiros estar plenamente consciente do conteúdo da proposta, verificamos algumas intervenções - do Relator,ConstituinteAlceni Guerra, dos Constituintes José Carlos Sabóia e do nosso Companheiro Vereador
João Batista, e, a partir dai, caberia a nós algumas
considerações para que a nossa proposta ficasse
mais clara. Ficou parecendo que não haveria, na
proposta, conteúdo que dissesse respeito à prevenção, o que não é o caso, porque se observarmos os itens 2 e 12, eles mais ou menos se
complementam.
Dizia o Relator, Constituinte Alceni Guerra, que
essa questão de prevenção deveria ser fortemente
enfocada na proposta. Elas estão aí, a de garantir
e proporcionar a prevenção de doenças ou condições que levem à deficiência.E no item 12, garantir ações de esclarecimentos junto às instituições
de ensino, às empresas e às comunidades quanto
à importância de prevenção de doenças ou condições que levem à deficiência.
Se se for falar aqui a respeito de prevenções,
primeiro, eu me julgaria incompetente, porque
são muitos os aspectos. Mas eu ousaria chamar
a atenção para a questão da fome que é, realmente, o maior fator para se levar às deficiências,
deficiências mentais, muito especificamente. E fora isso, a questão do trabalho, que também foi
enfocado, que se não colocarmos na proposta
isso explicitamente, falando a respeito das péssimas condições de trabalho que muitos dos nossos companheiros trabalhadores são levados a
ter e que, por isso, sofrem acidentes diariamente
e ficam deficientes, ou não ficam porque morrem,
além disso, ainda teria um aspecto que não foi
abordado e que também é da maior importância
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ser levado em consideração, que é a questão do
trânsito. Não sei se o Brasil é o campeão em
acidentes de trânsito, mas seguramente está entre
os campeões no mundo inteiro. E sabe que se
o trânsito, a cada dia, deixa mais pessoas com
deficiências físicas, com deficiências visuais.
Não apenas com deficiência física, mas a pessoa também fica com deficiência visual porque
quase sempre se é jogado para a frente e se bate
com a cabeça, e se tem os olhos atingidos pelos
estilhaços dos vidros.
E aqui chamaria a atenção para o seguinte:
hoje mesmo, quando eu vinha para cá, tomei
um carro e pedi para usar o cinto de segurança.
Já fui chamado de coroa - se o Presidnete permite alguém ironizando, coroa vai de cinto de
segurança. É um contra-senso, porque, na realidade, o uso do cinto de segurança dá proteção.
Qualquer criticaque se lhe faça sobre uma pessoa
vir a sofrer conseqüências por estar com o cinto
de segurança, não vale a pena sequer ser comentado. Então, na nossa proposta aqui, está enfocada a questão da prevenção de maneira geral.
E não poderia ser de outra maneira, porque ela
é da maior gravidade, porque é muito importante
que nós tenhamos apoio para que todos nós,
todas as pessoas portadoras de deficiências, tenhamos considerado o nosso direitode cidadania
e possamos nos integrar, e eu diria mais, porque
gostaria de uma expressão mais forte do que integrar, sermos emancipados na nossa condição isso significapassar a ser o que ainda não somos.
Outra questão enfocada aqui, sobre a qual caberia algum comentário, é a respeito da citação
do mínimo de 10% do valor que, constitucionalmente, foi destinado à Educação, nos níveis
federal, estadual e municipal. Eu não me fíxaría,
sincera e pessoalmente, no nível de 10%, não
sei se seria esse o caso, mas acho que deve ser
fixado, porque não se deve temer essa fixação
do índice, não se deve temer da mesma maneira
essa conceituação que ficaria discrimmatória. Eu
perguntaria: a educação, em relação às outras
necessidades sociais quanto à Emenda Calmon
- tenho quase certeza, e espero que aconteça
- esses 13% do orçamento da União ficarão
reservados para a educação? Será que há discriminação? Eu diria que não. Eu diria que é um
apoio em a1ÇJo fundamental - a educação.
Acreditoqüe caberia perfeitamente que se fixasse um percentual, ou, de alguma maneira, se privilegiasse em cada orçamento a nívelfederal, estadual ou municipal recursos reservados às ações
voltadas às pessoas portadoras de deficiências
nessa área.
E ainda, em outro aspecto, garantia à aposentadoria por tempo de serviço, aos 20 anos de
trabalho, às pessoas deficientes físicas que tenham uma expectativa de vida reduzida.
Há pouco tempo, recebi um processo da Coordenadoria Nacional, que se iniciou numa cidade
do interior de São Paulo, senão me engano, em
Ribeirão Preto. Foi a proposta de um Vereador,
mais ou menos nesse sentido. Só não falava em
tempo, e deixava uma coisa muito mais abrangente. Num encontro em Belo Horizonteisso foi
citado, e houve, inclusive, divergências de posições. Principalmente, os paraplégicos defenderam essa situação, porque existe, realmente, uma
condição que lhes desfavorece, eu diria, não no

exercício profissional, mas na diminuição da expectativa de vida, por conta do exercício profissional, já que quase todos têm sua função renal
afetada pela própria posição que ficam ou por
incontinências urinárias, além de outros aspectos.
Houve uma coisa que me chamou a atenção:
a legislação brasileira trata dessa questão como,
por exemplo, quando fala do problema dos professores que se aposentam aos 25anos de trabalho;a questão dos mineiros, que têm uma aposentadoria também de tempo reduzido. O enfoque
era em relação à profissão e não ao individuo.
Só que, ao meu ver,acho que o legislador,quando
colocou esses profissionais com possibilidade de
se aposentarem mais cedo, verificou que não foi
a profissão em si, somente a profissão, mas sim
que aquela pessoa, no exercício daquela profissão, tem expectativa de vida reduzida. Da mesma
maneira que nós.
Creio que pela essência, pelo espírito da lei,
igualmente é perfeitamente defensável, e não se
trata absolutamente de um privilégio. É simplesmente ver a condição de a pessoa poder exercer
a sua profissão. Acredito que não caberia aqui,
dizerque se precisa primeiro pensar em trabalhar
e, depois, em aposentadoria. Devemos ser mais
positivos,pensar nas duas coisas juntas, procurar
os meios, e que o Estado dê condições para que
as pessoas portadoras de deficiência físicase reabiliteme se habilitemprofissionalmente, que exerçam uma profissão. Isso não pode ser adiado,
mas também não pode ser postergado àqueles
que exerçam a sua profissão ou venham a exercê-Ias já, que tenham também essa segurança
de que não morrerão antes de ter o mínimo direito
de gozar, um dia que seja, da aposentadoria.
Eram estas as considerações que eu gostaria
de fazer.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Com a palavra o escritor Marcelo Rubens Paiva.
O SR. MARCELO RUBENS PAIVA - Tenho
algumas perguntas de esclarecimento para fazer
a respeito dos 14 itens. Por exemplo, no 7° item,
se diz:
"Conceder a devolução do Imposto de
Renda de pessoas físicas e jurídicas, gasto
com a adaptação e requisição de equipamentos necessários ao exercício profissional
de pessoas portadoras de deficiência física."
Eu queria saber:
1o - Uma cadeira de rodas é dedutível do Imposto de Renda?
2°- Equipamentos especiais, como almofadas, problemas de coletores urinários, coisas que
enfim, as pessoas normais não precisam adquirir
e que nós, deficientes físicos, precisamos, são
dedutíveis ou não do Imposto de renda?
3°-Se o pagamento a enfermeiros - problemas mais abrangentes dos tetraplégicos, - ou
motoristas de pessoas que necessitam de auxilio
de uma terceira pessoa para o seu exercícioprofissional, é dedutível do Imposto de Renda. Esta
seria a minha primeira pergunta.
A segunda pergunta é a respeito do item 11:
"Garantiro livreacesso a edifíciospúblicos
e particulares de freqüência aberta ao público, a logradouros públicos e ao transporte
coletivo."

Maio de 1987

Ora, eu moro numa ladeira, em São Paulo, não
tenho condições de dirigir-me à rua na qual o
transporte coletivo passa. Visitei alguns países da
Europa com o mesmo problema e, ao invés de
se adaptar o transporte coletivo de toda a cidade,
existiamtransportes especiais para portadores de
deficiência física, subsidiados pela Prefeitura da
cidade. Por exemplo, em Londres, onde o metrô
foi construído no século passado, ao invés de
a cidade adaptar o seu metrô, existiam táxis, tipo
"peruas" que, ao mesmo preço tarifáriodo metrô
e do ônibus, portanto, subsidiados pela prefeitura,
faziam o mesmo serviço. Portanto, o deficiente
londrino não precisava ir atrás do transporte coletivo, mas a cidade lhe mandava transporte a sua
casa.
Estas seriam as minhas duas perguntas. Eu
queria o esclarecimento de quem redigiu este documento relativoaos 14 itens.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Com a palavra o Coordenador Nacional da UNEDEF, Sr.
Messias Tavares de Souza.
O SR.MESSIAS TAVARES DE SOUZA- Companheiro Marcelo, não quero responder-lhe na
condição de ter redigido o documento, mas também de ter colaborado em sua concepção. Eu
até, nesta condição, pedir-lhe-Iaque, se a minha
resposta não for suficiente, que o Sr. Presidente
também concedesse a palavra para algum companheiro nosso aqui, ao Cândido ou ao João Batista, que também estiveram presentes àquela reunião, que complementassem minha exposição,
caso eu não tenha a felicidadede dizê-Ia completa.
Quanto ao item 7°: "Conceder devolução de
Imposto de Renda a pessoas físicas e jurídicas
nos gastos com adaptação e aquisição de equipamentos".
Aintenção foiprincipalmente,em relação à pessoa ter o exercícioprofissional.E claro que a intenção de quando se procurou redigir o documento
era que a redação fosse mais próxima de uma
proposta que pudesse ser acolhida num texto
constitucional. A sua indagação referente a cadeiras de rodas, coletores, e até mesmo serviços
de terceiros de que nós, tetraplégicos, precisamos, se não está demais avançada para o Pais.
Se o Pais usar bem 05 recursos que tem, o estágio
mais avançado para mim é este, o estágio mais
avançado não é ele ficar rico e depois dividir sua
riqueza conosco, como já foi dito anteriormente,
mas se houver um bom uso dos recuros que
existem, acredito que isso poderia ser possível.
Estas questões, realmente, terão que ser tratadas
não constitucionalmente, mas em lei ordinária.
Acredito que todas as questões aqui levantadas
a Subcomissão as acolherá, dando-lhes a devida
importância, porque são realmente importantes.
Tenho certeza de que o que não pode ser aproveitado na Constituição,por questões técnicas, ficará
aqui para que possamos, com o nosso concurso
e com as nossas organizações, tendo voz e vez,
através de nossos companheiros aqui na Câmara
dos Deputados, chegar a alcançá-Ia. Pelo menos
é a minha esperança.
Quanto ao item 11, fica uma coisa mais ou
menos parecida. Colocamos adaptação dos
meios de transporte. E não ficou muito específico
quais 05 que seriam adaptados. Acredito que é
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uma questão que virá a seguir através de Lei Ordinária.
Não sei se deu para satisfazer às suas indagações.
O SR. MARCELO RUBENS PAlVA - Permite-me um aparte? Mas é que sou filho de advogado, e sei que as leis têm que conter, dentro
de sua redação, exatamente o que querem dizer.
Então, por exemplo, o referente ao item l l , o
que me preocupa é o transporte coletivo. Quer
dizer, volto a falar, mesmo que a cidade de São
Paulo tenha um transporte coletivo adaptado para
deficientes físicos, duvido que a grande maioria
deles irá usufruir desse serviço. Não sei se cabe
aqui questionar o que é transporte coletivo ou
não, porque transporte coletivo para mim é o ônibus, como diz a palavra, coletivos. No caso, eu
reivindicaria pessoalmente, sem representar nenhuma entidade, quanto um deficiente físico reivindicaria, não uma adaptação em transportes coletivos, mas sim transportes especiais.
O SR PRESIDENTE (Ivo Lech) - O próximo
inscrito é o Engenheiro Cândido Pinto de Melo.
O SR. CÂNDIDO PINTODE MELO-Eu queria
colocar que, com muito prazer, em São Paulo,
sábado passado, fizemos uma reunião, contando
com a presença do Presidente desta Subcomissão, onde lhe foi entregue um documento, feito
já em agosto do ano passado, em São Paulok
que foi a base da discussão com os candidatos
à Constituinte. Esse documento foi que subsidiou
o atual que trouxemos aqui. Achamos que o documento que está lá tem, inclusive, coisas muito
mais precisas. No que pese isso, estamos, nacionalmente, colhendo assinaturas para esse documento, de uma forma unificada, pelo seu conteúdo, em seu detalhe, leve o movimento do deficiente físico à discussão no processo da Constitl\iJit,e. Pouco importa para nós o prazo. O que
nos interessa é termos o respaldo de todo mundo,
que escute o nosso problema engajado no plano
geral da sociedade. Dentro disso eu gostaria de
colocar algumas questões que me parecem muito
importantes.
A primeira delas é o que se falou a respeito
do material de uso pessoal, e que foi muito pouco
enfocado aqui. No meu entender, o material de
uso pessoal tem que ser cedido pelo Estado. É
impossível que se queira dar reabilitação a um
pessoa, ou seja, queira dar condições de potencialidade a um pessoa, e obrigar o filho de um trabalhador comprar uma cadeira de rodas que hoje,
sem IPI, porque a cadeira de rodas é isenta de
IPI, custa, a mais barata, 100 mil cruzados. E impossível de se colocar, por exemplo, ao filho de
um trabalhador, a possibilidade de aquisição de
um carro, quando um carro custa mais de 150
salários mínimos. Como o salário mínimo hoje
está em tomo de 1.300 cruzados, o carro mais
barato, com todas as isenções, está custando
mais de 150 mil cruzados. Queria citar um fato
muito discutido em nosso movimento, que é o
problema, por exemplo, das companheiras deficientes, que por problemas da própria condição
humana têm que usar fraldas. E compram o fraudão da Johnson, que é o único que se fabrica
aqui, e que é considerado material supérfluo, e,
por isso, paga todos os impostos.

Quer dizer,estas coisas precisam ser colocadas
muito bem, numa relação ordinária obviamente.
Nmguém anda em uma cadeira de rodas porque
quer descansar as pernas, como também niguém
anda com uma bolsa coletora ou com a fralda,
porque quer. Em qualquer país civilizadoisso faz
parte do próprio sistema da assistência médica.
No meu entender, quando se fala que a assistência médica tem que dar o material de uso
pessoal, porque ele faz parte de sua deficiência
física.
Outra questão que eu gostaria de abordar e
que considero muito importante, é a da aposentadoria. Quem vive e convive com o deficiente
físico sabe que a aposentadoria e a invalidez hoje
nada mais são do que um atestado de óbito civil.
Temos companheiros que brigaram com a empresa, brigaram com o Banco do Brasil, brigaram
com o INAMPS porque, como são paraplégicos
eles os aposentam. Eu não quero me aposentar
ainda. Não vou ganhar nada. Quero trabalhar,
contnbuír, dar a minha parte. Temos pessoas,
e uma delas, que trabalha na EMBRATUR, teve
até que ensaiar um processo na Justiça para não
ser aposentada. Porque se coloca pela caixa. Por
que se coloca pela caixa- Porque o Estado é a
teta da vaca desta Nação. Então, o empregador
não quer dar e nem ter trabalho com o deficiente,
porque, para ele, o deficiente físico não passa
de um inútil.Existe o maior preconceito. E quem
vai pagar, então, é o Estado. E o pobre do coitado
do deficiente físico, muitas vezes tem que sustentar sua família com uma mísera aposentadoria,
que é calculada de maneira tal que ele não terá
condições de se sutentar como também a sua
família.
Temos a maioria das pessoas deficientes, hoje,
trabalhando, fazendo "bicos", e se escondendo
quando chega o fiscal. As empresas os contratam
e os exploram. Em muitos outros países, existe
uma coisa chamada seguro deficiência para as
pessoas que comprovadamente, por sua deficiência, têm uma despesa adicional. É transformado
o seguro em uma aposentadoria quando ele trabalha em outra função que não aquela originána,
aquela é colocada como um seguro que o beneficia.
O deficiente físico tem um problema muito sério, o de conseguir emprego, e, quando o consegue, encontra a questão do preconceito dentro
do emprego. Ele está se adaptando em outra profissão e, muito dificilmente, terá um salário igual
ao que tmha antes. Assim, prefere não se aposentar a continuar recebendo aposentadoria por
invalidez, fica trabalhando fazendo "bicos". Isso
é uma coisa muito ruim que precisamos resolver.
Não podemos estar dando a um Cidadão o atestado de óbito civil
- Uma outra questão que eu queria abordar aqui,
e que para mim é também muito importante,
e que também foi citada é o seguinte. O problema
da reserva de mercado para o deficiente em empresa é uma coisa polêmica e foi inclusive citada
pelo Constituinte Nelson Seixas - e é uma pena
que S. Ex" não esteja aqui - uma proposta de
3% de vagas nas empresas destinadas ao deficiente físico. Nós, do movimento de São Paulo,
somos contra isso. Porque achamos que isso é
uma medida inócua, isso é esconder o sol com
a peneira. Porque se, hoje, as empresas nos derem
emprego, o que vai acontecer é que não vai ter
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gente capacitada para entrar no emprego. Depois,
porque a relação de trabalho numa sociedade
capitalista coloca a mercadoria trabalho como à
venda, e simplificaria as coisas. Não se pode obrigar a ninguém a dar um emprego. Será colocado
sempre isso, desde que a pessoa tenha as condições para exercer aquele tipo de trabalho, e quem
julga estas condições é a própria empresa. Digo
ainda mais, e estamos falando de minorias. Se
estamos falando de 3% de trabalho para os deficientes físicos, porque são marginalizados, irão
dar só 2% para os homossexuais, irão dar só
tantos por cento para o negro, irão dar outros
tantos poucos por cento para os outros marginalizados. Então acho que esse não é o âmago do
problema, acho que pode ser feito para se colocar
numa lei ordinária a possibilidade da isenção de
impostos para as empresas que adaptaram sua
maquinaria, adaptaram seus prédios para dar o
acesso ao trabalhador deficiente em suas empresas As máquinas, muitas vezes, não estão adequadas para um deficiente operá-Ias, como, por
exemplo, uma máquina que tem sonorização, e
um deficiente com problemas auditivos precisaria
de indicação luminosa. Essas adaptações, sim,
poderiam ser um incentivo no sentido de permitir
o emprego ao deficiente físico.
Por último, eu gostaria de colocar uma coisa
muito importante: acho que temos defendido
uma questão muito clara, que é a assistência à
saúde, a assistência à reabilitação que tem que
ser de responsabilidade do Estado. Não nos satisfaza possibilidade de o Estado ser o simples fínanciador de entidades particulares. As entidades beneméritas, as entidades assistenciais que hoje
existem são frutos de uma deformação da própria
assistência no Brasil, onde preenchem uma lacuna que o Estado não assumiu. Não queremos
que se crie um lNAMPS para o deficiente físico,
que se crie uma situação em que se socialize
a arrecadação e privatize a distribuição. Eu, não
como deficiente, mas como contribuinte, quero
que o dinheiro que seja dado, seja aplicado pelo
Estado, em suas próprias entidades estatais, ou
que seja aplicado em entidades particulares e que
tenham a fiscalização do Poder Legislativo,a fiscalização de órgãos públicos, que permitam que
o dinheiro público, o meu tributo, sejam muito
bem fiscalizados. Falo aqui não como deficiente
físíco.mas sim como contribuinte, como um cidadão.
O SR. PAULO ROBERTO-Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Pois não.
O SR. PAULOROBERTO - É o seguinte. Temos muito pouco tempo e, por isso, devemos
aproveitá-lo da melhor maneira possível.
Em termos de encaminhamento, nós solicitamos várias audiências públicas em outras Subcomissões e gostaríamos de saber se começaríamos essas audiências hoje, ou se deixaríamos
para os dias 4 e 5. Aí, teríamos que trazer as
pessoas que vão falar em audiência pública de
novo, o que vai ser meio difícil, mas é possível.
A outra coisa, é que temos algo muito importante a resolver, porque tivemos, na vida toda nossa de deficiente, um ano ou mais para discutir
intensamente essas questões E essa discussão
de conteúdo não vai acabar, nem pode acabar,
nem depois da Constituição, é óbvio.

110 Quinta-feira 21

DIÁRIO DAASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE -(Suplemento)

Então, creio o seguinte, os Constituintes loram
eleitos para fazer. Se S. Ex"; quiserem fazer tudo
ao contrário disso aqui, podem fazer; claro que
vão entrar em um conflito enorme com a sociedade civil, sem dúvida.
Por outro lado, S. Ex"têm que ter a flexibilidade
de pegar subsídios novos. Por exemplo, nós nos
reunimos aqui com os negros e eles têm subsídios
novos, os índios, nas questões que parecem que
são famosas e não são.
E se se continuar a discussão com a sociedade
como um todo, essas coisas vão ficarmais claras.
Voudar só um exemplo. No primeito item, "todos são iguais perante a lei",ora, isso está errado!
Nós somos todos iguais e todos diferentes perante
a Lei e se essa diferença não for respeitada, estamos perdidos. Se forem nos tratar por igualdade,
estamos perdidos.
Então, tem que haver uma redação dialética,
porque a sociedade é contraditória.
E a discussão não pára, mas acho que mais
importante que discutir os conteúdos aqui, que
são infinitos, é discutirmos se os Constituintes
e nós, que estamos aqui assessorando os Constituintes, se nós podermos, se temos a representatividade para ir pegando os subsídios novos, ou
se vamos ficar dentro de uma camisa de força
terrível, porque o que estiver errado não poderemos mudar e as idéias novas não vão poder penetrar aqui.
Acho que essa estratégia é fundamental.
Bom, essa é uma questão. Depois, o que vamos
fazer hoje, se vamos ficar discutindo até às 17
horas, que é o nosso período. Faltam 15 minutos.
Os hansenianos estão aqui, o Bacurau vai falar
e acho que não vai usar uma hora para falar.
Então, se o Bacurau falar 30 minutos, na pior
das hipóteses, temos 45 minutos para discutir.
Então, sugiro que discutamos essa questão que
é fundamental, antes de todas as outras, de conteúdo, se o Constituinte,se nós, que estamos assessorando os Constituintes, poderemos aceitar
todas as propostas que estão surgindo, e que
possamos fazera redação mais coerente possível,
estabelecendo um canal de comunicação com
as nossas lideranças.
Bom, essa é a questão e nesse pouco tempo
não vai dar para começarmos hoje, nem nas outras Subcomissões, talveztenha que ser nos dias
4 e5 mesmo.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Com a palavra o Constituinte Octávio Elísio.
O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIOPrezado companheiro Constituinte Ivo Lech,
meus amigos e companheiros presentes a essa
reunião desta Subcomissão, onde se discute o
problema dos deficientes físicos.
Eu pertenço à Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes, e teremos na próxima semana
uma presença sua lá, para discutir conosco algumas propostas.
Pedi a palavra para falar muito rapidamente,
porque sei que o tempo é curto, a respeito da
colocação que o Paulo fez agora, inclusive em
seqüência ao que o Sr. tinha dito antes
Em primeiro lugar, acho que o mais importante
é o processo políticoque estamos vivendo.E esse
processo da Constituinteestá permitindo uma organização maior da sociedade.

Em termos de conteúdo, evidentemente a discussão é interminável.Nós estaremos, a cada discussão, a cada reunião, aperfeiçoando mais propostas.
O que pretendemos é que o Direito Constituo
cional consigamos chegar a alguma coisa que
responda, do melhor modo possível,à expectativa
da população, no que se refere às diversas questões temáticas.
Eu entendo que a questão fundamental é essa
organização que estamos conseguindo ter.
Acho que esse processo politicoque adotamos
aqui inovou na medida em que abriu, isto é, não
tenho dúvidas de que o Congresso Nacional mudou a partir disso. A sociedade brasileira assumiu
o Congresso e acho que isso já é uma grande
mudança.
A outra questão é que temos certeza de que,
por mais perfeito que seja o texto que nós conseguirmos colocar na Constituição,no que se refere
aos direitos e garantias para as pessoas deficientes físicas,sensoriais e mentais, não tenho nenhuma dúvida de que esse texto só será cumprido,
em primeiro lugar,se ele forfruto dessa luta nossa;
e, em segundo lugar, se a organização social que
essa luta provoca nos permitir, nos der força para
fazer com que esse texto seja cumprido.
Porque a Constituiçãoque temos hoje já é cheia
de declarações, de intenção. Eu estou lutando
em uma área, que é da Educação, onde o principio constitucional da Educação, como dever do
Estado e um direito de todo cidadão, está aí há
muito tempo. E nem por causa disso todos têm
direito à escola.
Então, essa questão política do processo constituinte, acho que é fundamental.
O fato de estarmos aqui hoje, reunidos, discutindo esses problemas, tentando oferecer sugestões que aperfeiçoem um texto constitucional, é
importante, mas, mais importante é o fato de estarmos juntos e estarmos com as pessoas que
estão discutindo reforma agrária, o problema do
negro, o problema do índio, a questão da educação, da saúde, etc., porque as coisas não estão
separadas.
O outro ponto que queria colocar aqui para
vocês é com relação ao que foi colocado pelo
Paulo.
Esse momento da Subcomissão e das audiências públicas é apenas um momento de participação. Ele não pode se esgotar aqui.
Nós temos que levar a participação da sociedade em todo o processo constituinte, até à assinatura da Constituição, lá por novembro ou dezembro.
Nesse processo, temos várias votações, várias
discussões e, em cada processo desse, um texto
pode ser alterado ou não; conquistas obtidas antes podem ser perdidas em um processo de votação e coisas que não conseguimos, em um determinado momento, podemos conseguir depois.
Eu não tenho nenhuma dúvida de que na Comissão de Reforma Agrária não vamos conseguir
o que estamos querendo.
Mas sei que se houver pressão popular no Plenário da Assembléia Nacional Constituinte,podemos ganhar isso em Plenário.
Então, é esse processo, é esse calendário, que
acho que a sociedade civil tem que ter mais claras,
para que essa participação não se esgote durante
a audiência pública.
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Terminada a audiência pública, o Relator vai
elaborar o seu anteprojeto e isso vai ser votado
aqui na Subcomissão, depois na Comissão Temática, depois na Comissão de Sistematização, depois várias votações em Plenário, emenda, etc.
Em todos esses momentos, é fundamental a
presença, é fundamental a pressão, porque se
não existir uma pressão efetiva sobre a Assembléia Nacional Constituinte,a sociedade brasileira
não vai ter a Constituição que ela deseja.
O SR.PRESIDENTE (Ivo Lech)- Muitoobrigado, Sr. ConstituinteOctávio Elísio,pela sua participação enriquecedora no Plenário da nossa Subcomissão.
Seguindo a ordem dos inscritos, passamos a
palavra ao VereadorJoão Batista de Oliveira.
O SR. JOÃO BATISTA DE OUVElRA - Gostaria de, em primeiro lugar, dizer que o Constituinte Octávio Elísio mereceu a confiança e o
voto dos deficientes de Minas Gerais. Quando foi
Secretário de Estado de Educação, tivemos a
oportunidade de desenvolver muitos trabalhos
juntos.
Gostaria de dizerque os questionamentos feitos
a respeito desse documento nada invalidam, e
não é a minha intenção, só questionei uma coisa
com a qual eu, pessoalmente. não concordo.
Também gostaria de que as nossas propostas
não ficassem aí, nas catorze. Uma das propostas
por mim trazidas aqui, é da Associação de Paraplégicos, é a questão do Governo em assumir
a distribuição dos medicamentos que são necessãrios para manter a vida.
Esses medicamentos não podem ser objeto
de especulação; eles têm que se fomecidos pelo
Govemo.
Uma outra questão que gostaria de lembrar,
que também não consta do documento, é a questão da criação de uma pensão mensal vitalícia
para os nascidos ou declarados inválidos.
S. Ex"; imaginem uma mãe solteira, mãe de
um excepcional, como é que vive essa mulher.
Em Belo Horizonte, temos um projeto de nossa
autoria, na Câmara Municipal, que beneficia 15
mil excepcionais com passe escolar. Todos os
que estudam ou se tratam recebem o passe, inclusive a mãe recebe também o passe nos transportes coletivos.
Não fosse essa medida, 10 mil dessas 15 mil
não freqüentariam, escolas.
Então, a pensão mensal vitalícia para os nascidos ou declarados inválidos.
E o ConstituinteAlceniGuerra já saiu, mas desde 1983, a informação do lado de cá do mundo
é que o Brasil só ganha do Haitiem investimento
na saúde. O Brasil é o penúltimo colocado em
investimento na saúde, perdendo, inclusive,para
a Bolívia.
Era isso que eu gostaria de dizer e mais, que
a Comissão tenha a liberdade, eu pretendo que
ela tenha liberdade, porque já sentimos que são
pessoas sensíveis e que estamos contando, inclusive, com esse sentimento que cada um pode
captar disso tudo aqui.
Acho que não devemos ficar adstritos a nenhum dos documentos apresentados até então.
Devemos fechar com todos eles e mais alguns
que possam vir, inclusive dar liberdade à Subcomissão para redigir aquilo que ela sentiu, porque
aquilo que ela sentiu também sentimos e sabe-
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mos que vai ser coisa importante, porque todos
estão muito envoMdos com essa questão.
Era isto que gostaríamos de dizer, agradecendo
ao companheíro Octávio Elísio, que sabemos ser
um 'aliado que temos na Comissão de Educação,
que veio prestigiar, a convite nosso, a nossa Subcomissão.

o SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Muíto obrigado. Com a palavra o Deputado Estadual, pelo
Espríto Santo, Cláudio Vereza.
O SR. CLÁUDIO VEREZA - Para não tomar
muito tempo, são apenas duas notas.
Urna, a respeito da última colocação feita pelo
Sr. Constituinte Octávio Elísio, da Importância da
mobilização permanente. Eu já tinha colocado
isso de manhã, e, com o decorrer dos trabalhos
durante o dia, percebemos mais ainda, quando
o Constituinte José Carlos Sabóia nos colocava
a necessidade de estarmos nas outras Subcomissões, em todo o processo que está ocorrendo
aqui.
Gostaria de frisar a colocação do Constituinte,
se não me engano que tem o sobrenome Néri,
que esteve aqui de manhã, a respeito da necessidade de garantir, no texto constitucional, instrumentos para a pressão da população no sentido
de fazer cumprir a Constituição.
Hoje, temos uma emenda constitucional, a
Emenda Constitucional n- 2, que não é ruim, para
nós, ao meu ver. Ela garante, entre aspas, direitos
bastante gerais, mas garante. Mas, na prática, ela
não garante nada.
Ela diz que o deficiente tem direito a ingressar
no serviço público e tem direito a não ser diferendado no salário por causa da deficiência.
E, a todo momento, o Estado, o serviço público
agride as pessoas portadoras de deficiências no
Brasil, nesse item da Emenda n° 12.
Então, é para reforçar a colocação do Constituinte Néri, de garantirmos no texto constitucional
os instrumentos de cobrança, de fiscalização, de
aplicação da lei. Isso é fundamental, acompanhado da mobilização, da organização da sociedade

civil.
Essa era uma primeira questão.
A segunda, é a respeito de uma pergunta que
o M.ucelo fez, sobre a dedução de Imposto de
Renda das pessoas portadoras de deficiências,
no que tange a gastos com aparelhagem, equipamento ortopédico, equipamento médico que essas pessoas utilizam.
Salvo engano, a Receita Federal já admite esse
tipo de gasto como dedutível do Imposto de Renda, :segundo informação de um boletim de São
Paulo, de uns 2 ou 3 anos atrás.
Na hora de declarar, neste ano, eu verifiquei,
mas como sou Deputado e Deputado não paga
imposto, entãç, não tive esse problema. Mas, acredito que, após a Constituição, terei esse problema,
se Deus quiser, e se 05 Constituintes quiserem.
Então, há que se verificar se é real mesmo
isso aí, se a Receita Federal considera que gastos
com equipamentos da área médica que nós utilizamos, inclusive no boletim dizia que gastos com
05 dependentes de deficiente, na área escolar,
seriam também dedutíveis como gastos médicos.
O SR. ALBERTO NOGUEIRA - Um esclarecimento ao amigo Cláudio Vereza: essa portaria,
instituída no ano de 1981, foi revogada no mesmo

ano Ela tinha o período de validade para aquele
ano, foi um beneficio especial.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - '::oncluiu?
Com a palavra o Sr. Messias Tavare., de Souza.
O SR.MESSIASTAVARES DE SOOZA- (Intervenção fora do microfone)
Absolutamente, não queremos que haja na
Constituição um capítulo à parte tratando das
questões das pessoas portadoras de deficíêncías.
Nós queremos, sim, que cada assunto seja tratado
exatamente no capítulo relacionado com a saúde,
no que trata da saúde de toda a população, seja
especificamente tratada alguma coisa da pessoa
portadora de deficiência, seja inserido se de educação da mesma maneira, de trabalho etc, e não
num capítulo à parte que já seria uma marginalização no texto legal, e daí seria muito pior.
Uma outra coisa que nós gostaríamos de falar
agora, é que o Deputado lembrou que, em algum
momento, mais para frente, nós poderemos perder alguma conquista nessa Subcomissão, e nós
também tememos isso. Tanto é que, em primeiro,
por justiça, por reconhecimento, os nossos companheiros de São Paulo, gostaria de citar o nome
do companheiro Cândido, que me telefonou há
cerca de um mês e pouco, perguntando se eu
concordaria com a idéia, que fosse a mesma proposta, que nós apresentássemos aqui na Subcomissão, mais que nós levássemos isso para as
nossas bases e, especialmente também para outras pessoas não deficientes mas que se comprometessem conosco, com as nossas propostas.
E isso está sendo feito, inclusive eu observava
que ainda agora estava sendo dlstribuída pelo plenário diversas cópias desse trabalho que foi feito
em conjunto. 1550 não cabe apenas ao Cândido,
ao movimento dos companheiros de São Paulo
nem a ONEDF, é uma soma de trabalhos, é uma
conjunção de esforços. Nós, da ONEDF, assumimos o trabalho de distribuir a nível nacional, estamos contando com o apoio de muitas pessoas,
de muitos companheiros, de muitas entidades e,
também, do companheiro Constituinte Ivo Lech,
que deixou o seu gabinete também à disposição,
tanto que na correspondência que nós mandamos nós estamos citando este sendo lugar para
receber as respostas. Porque nós pretendemos
resgatar alguma dessas propostas que por acaso
sejam deixadas de lado. E não é só para isso,
é para também para fazermos aquele trabalho
de mobilização a que se referia o companheiro
Deputado Constituinte.
Porque, se assim o fizermos, nós saberemos
que mesmo que todas as propostas sejam acatadas aí, por esse trabalho, nós teremos a mobilização dos companheiros e a mobilização da sociedade em tomo dessas propostas. Muito obrigado.
Com a palavra o Prof. João Batista de Oliveira.
O SR. JOÃO BATISTA DE OUVEIRA - Eu
queria só lembrar aqui o quanto é importante
o fato de que nós estamos falando em direito
acima de tudo. Parece uma questão óbvia essa,
mas eu acho que não é porque, durante o dia
de hoje, algumas questões foram colocadas aqui,
em termos de direitos, mas no limite do pensamento, ela acabava sendo um privilégio. Quer
dizer, o limite entre o privilégio e o direito é uma
coisa tão tênue e até muitas vezes obscura que
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faz com que muitas vezes se pense que se está
falando sobre um direito e fala sobre um privilégio.
Apenas um exemplo: quando o Constituinte Relator AlceniGuerra falou sobre a questão da aposentadoria, dava a entender, até uma coisa que eu
alertei o Messias, dava a entender que a aposentadoria era aos 20 anos de trabalho para todos
os deficientes. Se fosse isso, seria um absoluto
privilégio e não é. O que que se quer na verdade
é a aposentadoria aos 20 anos para os deficientes
que têm uma espectativa de vida reduzida, o que,
aí sim, é um direito.
Acho que esse momento que nós estamos vivendo aqui, nesta Subcomissão, é absolutamente
inédito na história brasileira.
Tive um trabalho, certa vez, de pesquisa, de
recolher material aqui do Congresso Nacional,
de projetos de pesquisa feitos por Deputados com
relação à deficiência. Eram os mais patemalistas
possíveis, eram Deputados que chamavam os
nossos deficientes de nossos irmãos, eles têm
que ter o direito, eles têm que ter um dinheiro,
eles têm que ter isso, eles têm que ter aquilo.
Agora, gostaria de alertar sobre a importância
do fato de nós estarmos lidando com direitos,
direitos acima de tudo, o que em algum momento, acaba sendo difícil, como essa questão
de insenção de impostos, essa questão do transporte e tudo mais. O fato é que eu acho que
nós temos que ter bem claro isso. O limite entre
o direito e o privilégioé muito tênue, muitas vezes
muito obscuro, dependendo até da própria deficiência. Mas, não podemos esquecer que nós
queremos uma Constituição que seja uma Constituição de direitos para o deficiente.
Era isto, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Engenheiro
Cândido Pinto de Melo, com a palavra.
O SR. CÂNDIDO PINTODE MELO- Um aparte rápido, que acho muito interessante. Em duas
legislaturas passadas, eu não vou citar o nome
do Deputado porque eu acho que não é o importante, nenhum Deputado combatia o progressista
do Ceará que apresentou uma proposta que era
o trabalho do deficiente nas empresas, o empresário poderia descontar um total de 100% no
Imposto de Renda.
Aparentemente essa é uma proposta que facilita o mercado de trabalho para o deficiente, mais
ela traz, por si, no reverso da medalha, que o
trabalho do deficiente é tão inútil, tão inútil que
tem que ser dado de graça. Quer dizer, às vezes
aparentemente é uma medida que vai favorecer
mas ela só vai se agregar.
São coisas que, às vezes, precisam ter, ou seja,
as propostas têm que nascer não da cabeça de
alguém mas do fruto germinado dentro do movimento popular, dentro dos segmentos sociais. Só
assim, os parlamentares passam a ser os verdadeiros representantes do povo.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Muito obrigado.
Com a palavra o Professor Paulo Roberto Moreira.
O SR. PAULO ROBERTO MOREIRA - Bem,
agora eu fico preocupado, em termos práticos
eu queria entender as palavras do Cândido.
Acho que é possível, 05 Deputados foram eleitos e eles podem fazer o que bem entendem.
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o que vêm fazendo até agora realmente não está
legal. E aparecem muitas coisas estranhas. Outro
dia, apareceu uma, de um Deputado que queria
abolir o humor com a questão do deficiente, eu
fui contra; porque o humor humaniza. Você já
imaginou se nós não pudéssemos entrar nas piadas? Que negócio é esse? Fazemos parte da cultura nacional.
Estamos dentro de uma realidade nova, os Deputados foram eleitos agora pelo povo, como deveriasempre ser, mas acontece que os deficientes
estão organizados e os parlamentares viram aqui
e a imprensa viu e agora filmou aí e tal, e a sociedade vaiver que existeagora canais de consultoria
para a sociedade e para os parlamentares.
Agora, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta,
bem objetiva, à Uderança Nacional dos Deficientes Físicos que está por aqui, pelo o menos a
que está por aqui. Se esse grupo de parlamentares
interessados nessa questão têm a credibilidade
especifica para poder conduzir essa - questão,
como é que nós faríamos a consultoria, como
isso se daria por telefone, convocaria o pessoal
para cá e se faria uma reunião nacional?
Eu quero dizer qual é a dúvida, porque ela existe, eu não a estou criando. Há 14 itens aqui que
têm uma representatividade muito grande, que
saiu do Encontro Nacional em Belo Horizonte
e que foi ratificada aqui em Brasília. E quando
nós mexemos em um item desses o pessoal vai
dizer que se reuniu tantas vezes e se modificou
tudo. Eu quero chamar a atenção porque tem
muita coisa aqui que vai entrar em matéria constitucional e outra vai entrar em lei ordinária, nós
vamos ter que complementar com outras, compatibilizar coisas dos deficientes mentais, enfim,
nós vamos ter que mexer nisso aqui. Quero chamar a atenção, porque tem muita coisa que vai
ter que ser rearranjada, algumas vão entrar em
matéria constitucional, outras vão entrar em lei
ordinária, vamos ter que complementar com as
outras coisas; teremos que compatibilizar coisas
dos deficientes mentais, enfim nós vamos ter que
mexer nisso aqui, é bom que todos saibam. Se
alguém for contra, que se manifeste, por favor.
O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Com a palavra, o Coordenador Nacional, Messias Tavares de

Souza.
O SR.MESSIAS TAVARES DE SOUZA-Acho
que caberia resgatar. O companheiro Cândido
Melofalou sobre parte desse seu questionamento
aí, e é muito bom que n6s deixemos isso bem
claro.
É evidente que a Subcomissão não vai rejeitar
proposta que venha de qualquer pessoa. Naturalmente, ela vai acolher e estudar todas as propostas.
Nós, como movimento popular, como movimento organizado - acredito que esse seja o
pensamento da maioria dos companheiros -,
o que nós pedimos é que as outras propostas,
juntas com essas aqui, sejam analisadas, e que
nós tenhamos acesso. Não caberia a nós dizer
como seria, mas muito mais, já que se trata de
execução, à administração interna da Subcomissão de fazer chegar a nós. A n6s, cabe apenas
solicitar veementemente que nos digam como
estão sendo encaminhadas as questões, porque
hoje, pela manhã, o Constituinte Nelson Seixas

apresentou, qui uma proposta - a que se referiu,
há pouco, ( .mdído Melo,- sobre a questão das
ínstítuíçôes serem as receptoras de recursos elevados do L ;tado, para elas gerirem esses recursos. Não c. De a nós, agora, fazer o juízo de valor
sobre a get tão desses recursos; cabe-nos fazer
um questionamento que vem antes disso, que
é o dever do Estado de proplcler essa assistência
médica, ou de reabilitação, e não de transmitir
isso a entidades outras - e assim, é uma coisa
que vem antes.
Naturalmente que esta proposta, como outras,
vai ser analisada pela Subcomissão. Mas, antes
desse relatóno, gostaríamos de ter acesso para
opinar, se for possível.
Creio que essa seria a posição do nosso Movimento.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Para ínformar, eu diria que a própria Subcomissão tem,
de uma forma, um assessor ligado ao UNEDF
que informaria todos os passos, até de imediato,
por telex, por carta ou por telefone, o resultado
dos trabalhos do Relator. E; ainda, propostas socorre-me aqui o Constituinte José Carlos Sabóia - podem ser feitas,emendadas e retificadas
durante todo esse transcurso.
Então, eu entendo que é um passo da UNEDF
confiante na sua organização, confiante na solidez
de que deu prova hoje aqui, mantendo esse canal
permanente com esta Subcomissão, com os
Constituintes que fazem parte desta Subcomissão, com os parlamentares ainda do Congresso
Nacional Constituinte, que têm uma ligação direta
com a causa e com as nossas questões, é o passo
e é o caminho de estarmos em permanente vigilância a nível nacional e tentarmos influir sob a
forma de pressão, que é a fórmula mais legítima.
Essa seria, ao nosso sentir, a atuação mais conseqüente e aquela até que nos ajudaria, como
Constituintes, a elaborar o documento mais perfeito possível, a nível de Constituição.
Com a palavra o Sr. Vereador João Batista de
Oliveira.
O SR.JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - Gostei
muito do pronunciamento do Messias Melo,nosso Coordenador na UNEDF.
Mas, citando um exemplo por que acho que
a Comissão tem que ter alguma liberdade para
lidar com essa redação, vejam o ítem 14: "Isentar
os impostos das atividades relacionadas ao desenvolvimento de pesquisas, produção, importação e comercialização de material ou equipamento especializado para pessoas portadoras de deficiência". Ora, nós somos vítimas dessas índústrias, quando nós conseguimos a isenção do IPI
do carro, somos obrigados a comprar uma adaptação por 60, 80 ou até 100 mil cruzados. Então,
acho que não tem que isentar-nos, mas amarrá-lo,
de forma que nós consigamos receber esse beneficio, que ele não se desvie, como aconteceu. Porque, nesse caso, teria que isentar também do
imposto a Indústria farmacêutica, que cobra um
absurdo pelos medicamentos que nós somos
obrigados a tomar no dia-a-dia.
Acho que o Governo é que tem que nos fomecer isso e taxá-los, inclusive alto, porque eles são
multinacionais. Eu acho que o Governo tem que
taxar sim, mas o Governo tem que nos fornecer,
pois isentar empresas particulares é um negócio
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muito perigoso. Porque, além de equipamento,
nós consumimos medicamentos e mil e outras
coisas. Creio que isso é muito perigoso e que
a Comissão teria que procurar uma forma de pegar o espírito desse item 14, sem que nós saiamos
perdendo, mas que não se beneficiem as empresas fabricantes, pois nós somos vítimas de fábricas de aparelhos ortopédicos, de cadeiras de roda,
de equipamentos de um modo geral.
O SR. PRESIDENTE(IvoLech)- Perfeito.Muito obrigado.
Abrimos, agora, espaço ao Movimentode Reintegração do Hanseniano, e convidamos para fazer
o seu depoimento, o Sr. Francisco Augusto Vieira
Nunes.
Com a palavra o Sr. Francisco Augusto Vieira
Nunes, do Movimento de Reintegração do Hanseniano.
O SR.JOÃO BATISTA DE OLlVElRA- Conhecido como Bacurau, é por Bacurau que nós o
conhecemos.
O SR. FRANCISCO AUGUSTO VIEIRA NUNES
- O outro é apelido; Bacurau é que é o nome.
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, meus companheiros de luta. De luta por um mundo melhor,
onde nós possamos viver com dignidade, o meu
abraço e o meu agradecimento por estar aqui.
Estamos falando em nome do Movimento de
Reintegração do Hanseniano, como Coordenador
Nacional, que é um Movimento que cobre todo
o Brasil.Ainda ontem, cheguei de Curitiba, onde
fui instalar mais um núcleo.
O nosso Movimento ouve as queixas e as denúncias de milhares de hansenianos por este País.
Já visitei quase todas as colônias deste País, em
número de 33, e conheço o assunto, não só porque vivi toda a minha existência com esse problema, mas porque ouvi de todos esses companheiros, os seus lamentos. E é baseado na escuta
de todo esse povo, que nós estamos aqui trazendo
um documento que, para tranqüilidade de vocês
não vai ser lido,pois é uma Bíblia.Mas teceremos
alguns comentários sobre o mesmo, e faremos
duas ou três propostas que gostaríamos fossem
incluídas na ConstituIção.
Em primeiro lugar, gostaria de lamentar a ausência dos Constituintes que fazem parte desta
Subcomissão. Lamento por S. Ex's, porque para
mim parece ser dificil legislar em cima de um
assunto que não conhecemos, e vemos aqui trazer subsídios para todos. Fazer leis que dêem
garantias de vida digna para os hansenianos, para
as pessoas que são ou que foram portadoras.de
hansenías, sem conhecer a causa é dificil, me
parece, porque este assunto é sempre tratado como uma coisa abstrata, até mesmo nas universidades, nas faculdades de medicina. Por experiência própria, por proferir palestras em faculdades
de medicina, as perguntas que me fazem os formandos em medicina, são as mesmas que me
fazem os seringueiros, por exemplo - que o
Constituinte Osmir Uma conhece muito bem que são analfabetos - são perguntas básicas.
Isso significaque eles passaram anos e anos estudando e não lhes ensinaram a respeito dessa
doença.
Antes de começar a tecer considerações sobre
aquilo que venho trazer,queria dizerque as nossas
propostas para a Constituinte, além de duas ou
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três que vou colocar, estão contidas no documento do Movimento do Deficiente, porque fazemos parte também dele. Assinamos embaixo o
presente documento que, aliás, foi também assinado por nós aqui em Brasllía, quando for novamente debatido. Só gostaria de acrescentar, um
pouquinho só. No primeiro item, que é uma das
propostas, onde diz que não se deve díscrimínar
as pessoas por raça, cor, sexo e tal, gostaria de
incluir- e peço aos Srs. Constituintes que lutem
por Isto - "que as pessoas não sejam discriminadas por serem ou por terem sido portadoras
de qualquer doença."
No meu caso, fui discriminado. Aos 7 anos,
porque tinha hanseníase não pude ir para a escola
ti;aos 37, fui discriminado porque tinha tido hanseníase, já como professor. Quando criança, não
entrei na escola para estudar; quando adulto, não
me deram uma sala de aula para lecionar, que
não fosse dentro de uma colônia. Quando saí
de uma colônia, em 1977, eu era professor, lecionava dentro da colônia. Mas, na minha cidada
de Rio Branco, não encontrei uma sala de aula
para dar aulas. A própria Secretária de Educação,
foi à minha casa, embaraçada: "como vamos fazer"? "Eu não sou inválido, quero exercer a minha
profissão". Depois, me arrumaram uma sala de
aulda perto do leprosário, porque eram filhos de
doentes que iam estudar comigo.
Entáo, que as pessoas nunca sejam discriminadas por serem ou terem sido portadoras de
doenças, quer seja hanseníase, quer seja AIDS,
quer seja uma outra doença qualquer. E isto que
falta,inclusive,na nossa Constituição atual. E está
faltando - me parece - neste documento dos
14 pontos, no seu primeiro ponto - que não
sejam discriminadas por doença.
A outra questão, comentando este documento
que está sendo chamado, em alguns Seminários,
por "Bíblia da Hanseníase", porque foi discutido
t:m todos os Estados brasileiros, nos Estados foram feitas reuniões cujo tema era a Hanseniase
Constituinte. Foi discutido em regionais e, depois
de "enxugado" aqui por técnicos do Ministérios
da Saúde e pelo MORHAN, que é o nosso Movimento. Por isso é que o documento está em nome
da DltlDS, que é a Divisão Nacional de Dermatologia Sanitária e do MORHAN, porque foienxuto
por nós. Aqui há proposta dos pacientes, ex-pacientes e dos técnicos que conhecem a área. Será
subsídio não só para a Constituição, mas para
as leis ordinários que, espero, venham.
UmEI das propostas do nosso Movimento,que
está neste volumoso documento, é que a Saúde
não deve ser, mas é um direito da pessoa, e é
um dever do Estado garantir este direito. Para
nós, enquanto a Saúde for tratada como mercadoria, só aqueles que a podem comprar é que
a possuem. Para nós que ganhamos salários mínimo vamos ser pessoas doentes. Saúde e Educação não é mercadoria para se vender, é um direito
do cidadão. A saúde, porque garante a vida:toda
pessoa humana tem direito à vida e viver com
dignidade. Portanto, é um direito adquirido ao
ser gerado, para poder viver com dignidade. E
os direitosdas pessoas devem ser garantidos pelo
Estado, porque ele é um contribuinte, como falou
o Cândiido. Todos nós contribuimos, até os mendigos contribuem, porque se compro uma carteira de cigarros, eu pago 80% de imposto. Uma

carteira de cigarros que custa 10 cruzados, 8 cruzados é de imposto; e queremos o retomo deste
imposto para garantir a saúde das pessoas. Assim
como a educação também é um direito das pessoas, não pode ser mercadoria, porque o conhecimento da humanidade é um patrimônio da humanidade e, portanto, deve ser distribuída igualmente.
As minhas idéias só são minhas enquanto eu
não as exponho; a partir do momento que as
exponho, elas pertencem à coletividade. Assim
também os estudos, os conhecimentos que foram
acumulados não devem ser vendidos, porque pertencem à humanidade. É de direito as pessoas
saberem aquilo que os outros pensaram, escreveram e criaram - não pode ser vendido, não
é mercadoria.
Então, o ensino deve ser gratuito e a saúde,
também, garantidos pelo Estado, que é pago por
nós.
Outra questão que deveria levantar e que está
aqui, também, contida no documento é a seguinte: que o Estado seja responsabilizado pela suas
negligências. Exemplo: se o trabalhador perde a
sua condição de trabalho por negligência dos serviços públicos, que o Estado indenize e que lhe
dê condições de vida, Exemplo concreto: quando
eu entrei para uma colônia hanseniana, aos 14
anos, eu não tinha deficiências físicas; quando
saí, com 37 anos de idade, saí numa cadeira de
rodas. Quem me indenizaisto? Se é uma empresa
particular, se eu, por exemplo, saio com o meu
carro e bato em outro carro, sou obrigado, pela
lei,aindenizar os danos que causei a outra pessoa.
Por que o Estado nunca é responsabilizado pelas
suas negligências? Por negligência dos Serviços
de Saúde do País, milhares de pessoas perderam
as suas condições de vida por causa da hanseníase.
Hoje, no Brasil, existem quase 600 mil hansenianos. Duzentos e tantos mil estão precisando
de reabilitação física e não têm onde buscar. A
cada ano que passa, 18 mil pessoas são registradas nos órgãos públicos porque contraíram hanseníase. Oitenta por cento dessas pessoas já trazem deficiências físicas irreversíveis, que vão
acompanhá-Ias por toda as suas vidas, com toda
a discriminação, com todo o preconceito que existe em relação a este mal. A cada ano que passa
são mais 18 mil. Desses 600 mil que falei, mais
de 300 mil hoje não estão recebendo um comprimido, porque sequer foram diagnosticados. É necessário que se garanta, pelo menos em leis, para
que não aconteça mais isto em nosso país. A
cada ano que passa, são mais de 12 mil pessoas
que ficam com deficiências físicas irreversíveis
- eu disse irreversíveis - por causa da hanseníase. E necessário, portanto, que se garanta a
saúde deste povo e se indenizem as pessoas que
perdem a sua condição de trabalho por negligência dos serviços públicos. Até hoje não é feito
isso.
Outra coisa: se uma pessoa, por erro jurídico,
passa vários anos dentro de uma cadeia, quando
se reconhece que ela é inocente, o Estado indeniza; mas com os hansenianos não aconteceu
assim. São milhares deles que foram intemados
compulsoriamente, sem que a ciência aconselhasse este ato e, a partir de 1976, com a nova
Políticade Hanseníase implantada no País, essas
pessoas foram trazidas de volta e não houve uma
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indenização para as mesmas. Milharesdelas estão
com deficiências físicas irreversíveis e são repudiadas pela sociedade por causa da falta de informação sobre essa doença.
Então, são essas as contribuições que estamos
trazendo. Além de assinarmos as reivindicações
das pessoas deficientes de modo geral, queremos
que o Estado - é bom que anotem isto - seja
responsabilizado pelas suas negligências. A Saúde é um direito da pessoa e um dever do Estado.
O Estado será responsabilizado se a pessoa perder a sua condição de trabalho pela negligência
dos seus serviços, quer seja em saúde, quer seja
em outros setores.
Aos meus companheiros deficientes, eu digo
que os debates podem ser de uma forma bem
ampla aqui. Não queremos que seja só sobre
hanseníase, mas continuar num debate sobre a
deficiência de um modo geral. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao Professor Paulo Roberto Moreira.
O SR. PAULO ROBERTO MOREIRA - Estou
preocupado nesta questão da AIDS, com o problema da contaminação e gostaria que V.Sa. me
esclarecesse para que eu entenda esse problema
da discriminação, de até onde a discriminação
é uma coisa perversa, ou se é possível que a
discriminação seja uma coisa necessária?
Uma pessoa que sabe que é portadora de AIDS,
por exemplo - o parerelo com a AIDS hoje é
mais fácilfazer do que com a hanseníase - mantém uma relação sexual com outra pessoas, contaminando-a; isso parece ser um crime, imagino,
porque vai comprometer a vida de outra pessoa.
V Sa. não acha que seria necessário, primeiro,
uma autodiscriminação e, depois, uma discriminação propriamente dita, num caso como este?
O SR. FRANCISCO AUGUSTO VIERA NUNES
- Essa é uma outra negligência do nosso País,
onde não existe educação sanitária, nós não recebemos educação sanitária. Sabemos que uma
pessoa gripada, se fosse educada desde a sua
infância, nas escolas, de que poderia transmitir
a gripe, inclusiveevitariafalar perto do outro, porque a gripe pega.
A AIDS, porque é uma doença fatal, mas não
pode ser discriminada. Devemos ter medo da
doença e não da pessoa que a porta devemos
ter medo da doença, combatendo-a inclusive. O
nosso Movimento tem uma linha de conscientização, onde fazemos reuniões com os pacientes,
porque é dever deles, se tratar, para que não transmitam na outra pessoa. Mas isto não dá o direito
a ninguém de discriminar ninguém, por ser portadora de uma doença. Se a pessoa tem de ser
isolada por determinação médica, é uma coisa,
mas ele não vai ficar discriminado. Discriminar
é uma coisa, isolar por determinação médica, é
outra.
Na questão da AIDS, hoje está tudo nebuloso.
Ninguém sabe direito como é ela transmitida. Fizeram dois ou três pontos, mas daqui a 10 anos,
vocês verão que eles estavam enganados, que
ela é transmitida de outra forma também.
Então, em medicina, em doença ninguém tem
nunca uma palavra definitiva, sempre é aquilo
que se conhece naquele momento.
Apessoa não deve ser discriminada por doença
nenhuma, por que a discriminação é diferente
da precaução. Se formos discriminar, se formos
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isolar as pessoas, quando há tanta doença cantagiosa, como a malária, por exemplo, a malária
pega e é fatal. No Norte, - se formos raciocinar
como o seu princípio- não moraríamos na Amazônia porque lá tem o mosquito da malária e
aquilo está sendo transmitido de um para o outro
e a toda hora, está morrendo gente de malária.
Então, isolaríamos a Amazônia do resto do mundo. Não sei se respondi a contento.
O SR. PAULO ROBERTO MOREIRA - Para
mim, não está clara a diferença entre a precaução
e a discriminação.
O SR. FRANCISCO AUGUSTO VIEIRA NUNES
- No caso da Hanseníase, quando a pessoa começa a se tratar, ela deixa de contaminar as outras
pessoas. E s6 existem duas formas em que a
hanseníase é contagiosa - mas são quatro as
que se conhece. O bacilo é um SÓ, mas ele polariza
para 4: há uma forma inicial, a forma T, a forma
V e a forma D. As forças D e V é que podem
transmitir de uma pessoa para a outra. Mas, nesses casos, com uma semana de tratamento, o
paciente já não transmite a doença para outras
pessoas, embora fique com todo o aspecto externo e, por isso, esta pessoa fica sendo discriminada. Eu disse, na minha colocação, que fuidiscriminado quando tinha e quando não tinha. Então,
não é discriminação. Se você está com uma doença contaqrosa, mas está trabalhando, se existisse
um serviço público legal, você tiraria a sua licença
médica e quando você já não fosse mais um
risco para as outros, você voltaria. Nos países
civilizados já se faz isso até com gripe. Mas não
discriminar uma pessoa pelo resto da vida,porque
uma vez na vida pegou uma determinada doença.
Não pode haver discriminação.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Osmir Uma.
O SR. CONSlliUINTE OSMIR UMA - Sr. Presidente, prezados Companheiros, pelo que se ouviu não só aqui, mas pelo que se sente neste
País quando se vê, além dos problemas que foram
aqui citados, que é uma Nação qua ainda tem
13 milhões aproximadamente de crianças sem
escola; quando, em dado recente, estamos lendo
que 30% de jovens neste País, na faixa etária de
17 a 18 anos, estão despojados do progresso
futuro que o Brasil venha a ter, por carência no
ventre da mãe, na infância, na adolescência, por
tudo isso aqui colocado nesta Subcomissão, sentimos que este País está, socialmente, terrivelmente enfermo. Acho que se queremos realmente
fazer um novo País, os Constituintes têm que ter
uma sensibilidade enorme para o problema social
da Nação, notadamente nas áreas tão enfocada
aqui, de Educação e a Saúde.
Venho da mesma região do meu amigo Bacurau que, percentualmente, é a região de maior
índice de Hanseníase no País, fruto, boa parte,
da miséria absoluta em que vivem muitas das
regiões. Eu sei, companheiro, que nunca é demais
lembrar esses fatos.
Mas, tenho convivido muito com os companheiros do MORHAN, tenho feito muitas reuniões
com eles, não reunião política,mas reunião dentro
da minha visão humanística, da minhavisão social
para os problemas da minha região e do meu
País. E, aqui, eu gostaria de perguntar ao companheiro Bacurau se, das propostas aqui apresen-

tadas pelo MORHAN, existe a da melhoria de condição salarial, desta aposentadoria que hoje a Previdência Social do Brasil coloca de forma que
não dá as condições necessárias ao hanseniano,
principalmente àquele que não tem condições
de trabalho, de viver. Só para V. Ex" terem uma
idéia, se não está em tomo de meio salário mínimo, pela Previdência Rural,quando o próprio hanseniano é obrigado a comprar o seu remédio,
de custo altíssimo. Havia até uma reivindicação
de se colocar - não sei, evidentemente, se a
nível de Constituição, talvez a lei ordinária - de
um percentual mínimo que desse condições de
vida que desse uma vida mais digna a esses companheiros que são altamente discriminados ainda
hoje, em nosso País. Talvez uma das maiores
discriminações existentes seja a da Hanseniase.
Basta dizer que se denominou de uma "doença
social". Em todas as repartições públicas do Brasil, qualquer funcionário acometido pela Hanseníase é compulsoriamente aposentado; por ser
um cidadão que, no entender dessas pessoas,
não permite o livreconvíviofraterno entre irmãos.
Então, eu gostaria de saber se essa questão também foi levantada, e cumprimentá-lo, Bacurau,
pela sua luta, que eu acho uma luta de todos
nós. Muito obrigado.
O SR. FRANCISCO AUGUSTO VIEIRA NUNES
- Na nossa "Bíblia", tem uma proposta para
os pacientes de Hanseníase, que não é de aposentadoria, não é de assinatura de um atestado de
invalidez. É uma proposta de reintegração na sociedade como um cidadão comum, que trabalha,
que ganha o pão com o suor do rosto. Entretanto,
a gente tem que levar em conta a miséria em
que vivemmilhares deles aí, pois além da deficiência, ainda existe o preconceito. Ninguém lhes dá
emprego. Por exemplo: "eu sou datilógrafo, mas
quem vai me dar emprego com as mãos do jeito
que tenho? Ninguém". "Se souberem que é hauseníano, menos ainda".
Então, a essas pessoas que não conseguirem
trabalho, que por direito tenham que ser subvencionadas pelo Estado, se dê uma aposentadoria
decente e indenização. Indenizar o cidadão com,
no mínimo, dois salários mínimos, porque hoje
é o que se dá para o trabalhador rural, que é
a maioria dos hansenianos, é meio salário mínimo. Para nós, isto é condicionar a pessoa à mendicância ou à morte lenta, por inanição. Para mim,
é um insulto à dignidade das pessoas. Escrevemos para o Presidente Sarney, já nesse sentido,
para o falecido Tancredo Neves, quando foi eleito,
no sentido de, pelo menos, dobrar a pensão do
FUNRURAL, para beneficiar os trabalhadores rurais. O Presidente Tancredo Neves respondeu
que, quando assumisse a Presidência, iria estudar
o caso. O Presidente José Sarney respondeu por
um telegrama dizendo que ia mandar para a Previdência Social. Escrevi para a Previdência Social,
que me respondeu por telegrama, dizendo que
estavam estudando o assunto. Agora sai esse pacote da Previdência, elevando as pensões para
95% do salário, mas o FUNRURAL ficou de fora.
Quer dizer,promessa de papel a gente tem. Agora,
concretamente, pagam a um trabalhador rural,
que passou a vida toda até se aleijar, produzindo
alimento, uma pensão que não dá para o sujeito
comer.
Isso é uma distorção, isso é um desaforo à
dignidade das pessoas. Enquanto isso, a gente
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vê o escândalo dos marajás, etc., etc., etc. Quem
quiser saber como vivem milhares de hansenianos é só experimentar passar um mês com meio
salário mínimo. Experimentem, para ver se dá.
Comprando remédio, etc. Experimentem, para
ver se depois não vai para as ruas pedir esmolas.
Em Manaus, por exemplo, tem muito hanseniano
- a gente é contra esse neg6cio de pedir esmolas
- mas lá, há um pessoal que pede esmolas.
Fomos falar com eles e os reunimos: "A gente
quer acabar com essa imagem do leproso, vocês
estão pedindo esmolas?" "Dr. Bacurau, no dia
em que a gente conseguir viver com decência,
sem pedir, a gente deixa, sai da rua."
O outro, lá em Rio Branco, estava na porta
do Clube Rio Branco, quando eu falei com ele:
"Mas, rapaz, você que é do MORHAN, está pedindo esmolas?" Ele me respondeu: "Olha, eu ganho
400 cruzados por mês, pago 100 do quarto onde
moro; um café que pago aqui é 100 cruzados;
agora, faz a conta para ver quanto é que dá por
mês." Quer dizer que, com meio salário mínimo,
a pessoa é condicionada: ou à mendicância, a
viver às custas dos outros, mas, nunca, a viver
com dignidade. Nesse sentido, a gente está aqui
pedindo também, que realmente nunca se aposente neste País uma pessoa, com menos de um
salário-mínimo. Aliás, queremos reforçar uma
proposta que apareceu por aqui, na hora da discussão: que as aposentadorias por invalidezsejam
integrais. Porque quando uma pessoa fica inválida, ela gasta mais do que os outros. Eu, por
exemplo, muitas vezes não posso pegar um ônibus, eu tenho que pegar um táxi. E tenho que
ganhar para ter o dinheiro do táxi.
O SR. PRESIDENTE(IvoLech) - Com a palavra, pela ordem, o Constituinte Octávio Elísio.
O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIOBacurau, quero, primeiro, cumprimentá-lo pela
sua luta, da qual eu já conheço um pouco, pelo
trabalho lá do pessoal em Betin, junto à Belo
Horizonte. E acho que das colocações que foram
feitas nessas últimas intervenções, duas questões
ficaram muito marcadas: a primeira é que questão
passa por um movimento social maior; quando
esses tipos de questões, como a da Medicinasanitária, que hoje está passando por uma crise violenta, por incompetência do Ministério da Saúde,
por essa atual administração do Ministérioda Saúde que está irresponsavelmente tratando a questão da Medicina sanitária neste País, quando ela
passou por um processo de discussão muito amplo e democrático, o que estamos percebendo
é a impossibilidade de que isto se tome realidade
no Brasil. A questão da miséria, a questão da
fome, a questão da falta de condições básicas,
hoje, para a população, é de fato a essência pela
qual nós vamos resolver o problema do País doente. A outra questão, parece-me ter ficado muito
clara pelo que foifalado aqui, pelo nosso Professor
- é reforçada, agora, com outras observações
- é que acho que devemos ter muita cautela
aqui, na Constituinte, de não tentar resplver um
problema, agravando-o. Acho que a soIüção pelo
paternalismo que foi muito reforçada pelas observações que foram feitas, leva à questão da discriminação. Essas questões agora levantadas pelo
Constituinte Osmir Uma dão um bom retrato disso. E ninguém mais do que você tem autoridade
para reclamar, aqui, direitos iguais e deveres do
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Estado para com aqueles que são portadores de
defícíênclas físicas, inclusive pela hanseníase, Vo·
cê levantou uma questão que, parece-me, passa
por uma outra, que é o problema da democratização da informação. Vivemos num País onde
as pessoas não têm direito à informação. Por que
a díscrírnínação com relação a hanseníase? Nem
a população, nem o próprio portador da doença
têm, de fato, direito à informação, sobre a mesma.
E a relação do doente com a sociedade se faz
através de uma deturpação das informações com
relação àquela doença da qual é portador.
Acho que essa é uma questão sobre a qual
devemos refletir, ou seja, o direito do cidadão
à sua informação e, o direito dele com relação
à iiJfOlmação real das suas condições, inclusive
de doença, e o direito desse cidadão poder acionar o Estado, quando a população tem sobre
a sua pessoa, inclusive sobre a doença que é
portador, uma informação distorcida. Essa questão dei informação que está sendo tratada em
um só aspecto, a nível da comunicação, você
nos despertou para um outro aspecto sobre o
qual precisamos avançar.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao Vereador João Batista de Oliveira.
O SR. JOÃO BATISTA DE OLNEIRA- Bacurau, eu gostaria de fazer duas perguntas: a primeira delas é se já caiu a legislação eleitoral que
se era obrigado a, desinfectar as cédulas?
O SR. FRANCISCOAUGUSTO VIEIRA NUNES
-Ainda não.
O SR. JOÃO BATISTA DE OLNElRA - A segunda é a seguinte: participo muito do grupo em
Betim - você conhece o pessoal e sabe que
trabalhamos lá - e, num dos debates exatamente
sobre o Hanseanísmo, e Constituinte, na Rádio
de Belo Horizonte, uma moça que já fora portadora da doença, falou que um médico a tratou,
durante dois anos, como se ela sofresse de reumatismo - e ela estava com hanseanismo. É
aquela velha história da desinformação, a que você se referiu, que tanto o médico quanto o seringueiro perguntam a mesma coisa. Lembro-me
que no Congresso de 1980, quando nós nos conhecemos você estava lançando o seu livro aqui
em Brasília, foi colocada a questão dos currículos
de Medicina, de preparação do pessoal da área
de Saúde, de um modo geral, para fazer uma
abordagem da doença, quando ela está surgindo,
pois parece-me que à esta altura, não há nem
mutílação. Gostaria de perguntar se está havendo
alguma coisa a respeito dos currículos do pessoal
da área de Saúde e, também uma outra coisa
bastante curiosa: para cada hanseniano que está
fazendo o tratamento, que está sob controle, que
não tfélnsmite a doença, e que é marginalizado
por isso, quantos hansenianos que não sabem
que o são e que estão transmitindo a doença,
existe por aí, ou seja, para cada doente em tratamento, quantos não estão e transmitem a doença
sem saber?
O SR FRANCISCOAUGUSTO VIEIRA NUNES
- No momento, temos cerca de 400 hansenianos que não estão recebendo tratamento.
O SR JOÃO BATISTA DE OUVEIRA - 400
mil! Mas qual a méclia que está transmitindo a
doença?

O SR. FRANCISCOAUGUSTO VIEIRA NUNES
- A média é de 50%, ou seja, 50% desses pacientes estão transmitindo a doença. Por isso é que
não acaba nunca. Não existe um trabalho de auxilio de busca e de esclarecimento da população,
nem por parte das escolas. Uma de nossas propostas é para que se coloque no currículo escolar,
a partir do primário, ensinamentos sobre a hanseníase, mas até hoje não se conseguiu resultados.
A proposta chegou até o MEC, mas até agora
não aconteceu nada. No Ministério da Saúde discutimos muito; ficou até acordado, certa feita, em
1983, que o Ministério da Saúde iria fazer um
Iivreto,junto com o MEC, para ser c1istribuído nas
escolas - e até hoje não saiu. Queremos que
seja a partir do primário, até a 4' série, porque
a maioria dos brasileiros que tem a felicidade de
ir à escola, saem da escola nesse período. E depois, se ele chegar a passar pela faculdade, ser
um médico, e lá ninguém lhe disser o que é a
hanseníase, pelo menos ele terá lembraça do que
aprendeu no primário.
Então, temos cerca de 150 mil pacientes con
hanseníase "D" ou "V" no País, que não estão
recebendo tratamento e que provavelmente estão
transmitindo a doença para outras pessoas.

o

SR. JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - A
sociedade, assumindo a questão da hanseníase,
inclusive se protege na medida em que, através
de uma política de Saúde - e aí é que acho
que o dinheiro no Brasil existe, só que o INAMPS
bota fora o dinheiro que deveria ser aplicado na
Saúde. Então, é uma questão de política de prevenção e até a nível de proteção da própria sociedade no controle da doença e da transmissão
da mesma.
O SR. FRANCISCOAUGUSTO VIEIRA NUNES
- Quanto a questão da legislação, creio que a
maioria conheça uma lei antiga que preconiza
que os pacientes hansenianos de hospitais, para
votar, têm que colocar o título em formol, 24
horas antes das eleições. Essa lei ainda está em
vigor, já houve propostas no Congresso pelo menos anular essa lei - colocada inclusive pelo ExSenador Franco Montoro - mas ela sequer foi
apreciada. Por duas vezes foram colocadas propostas para anulação dessa lei e nunca houve
interesse por parte do Congresso Nacional. Existe,
também, uma lei que normatiza o transporte coletivo onde está explicitado que uma pessoa suspeita imaginem - de portar uma doença contagiosa, não pode usar os coletivos. Conheço muitos hansenianos que foram colocados para fora
de ônibus. No ano atrasado, aconteceu um caso
em Rio Branco: um pessoal vinha de Porto Velho
para Rio Branco e foi colocado para fora. Fomos
falar com o diretor da empresa e ele nos mostrou
a lei; então, ele estava com a lei, e eu só com
a reclamação. Ele fez a coisa dentro da lei, quer
dizer, lei que autoriza um motorista de ônibus
- não quero menosprezar o profissional que não
tem conhecimentos sobre doenças para dizer se
você vai ou se não vai, e mesmo o cobrador.
Mas essa lei existe e está em vigor, inclusive, desde
1973.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Resta-nos
agradecer ao Professor Francisco Augusto Vieira
Nunes, do Movimento de Reintegração do Hanseniano, pela sua valiosa participação, seu depoi-
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mento que muito enriqueceu a Subcomissão dos
Negros, Populações Indigenas, Pessoas Deficientes e Minorias.
O Constituinte José Carlos Sabóia me alerta
do seu desejo de formular uma pergunta ao nobre
professor.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SABÓIA- Sobre a questão da informação, os nossos secretários pediram à nossa Subcomissão em
respeito a tudo o que foi dito aqui, que V.S' esclareça como é que se contrai, como é que se transmite a hanseníase?
O SR. FRANCISCOAUGUSTO VIEIRA NUNES
- Mesmo náo sendo um técnico, posso dizer
que em primeiro lugar, ela é provocada por um
bacilo em forma de bastáo que até hoje só foi
encontrado na pessoa humana, quer dizer, seu
habitat é a pessoa humana. Daí a dificuldade
que se tem, até hoje, em se produzir a vacina,
pois não se pode cultivá-lo em laboratório.
A transmissão é feita de pessoa para pessoa
se houver uma :::onvivência maior. Só não existe
uma calamidade muito maior, porque cerca de
90% das pessoas desenvolvem resistência natural
e específica contra esse bacilo. Só existe a transmissão por paciente da forma "D" ou "V" que
tem hematomas no corpo, daqueles que incham,
etc. se a pessoa não estiver em tratamento. Como
já disse, com os medicamentos atuais, após uma
semana já não permitem que a pessoa transmita
o bacilo, mesmo que esteja doente. Então, a transmissão se faz através de pessoa para pessoa, numa convivência mais prolongada. Mas, como o
bacilo sai de uma pessoa para outra, existe algumas controvérsias, mas a tese mais admitida
atualmente é que o bacilo sai pelas vias aéreas.
Agora, como entra na outra pessoa, é uma incógnita para a ciência de hoje. Sabe-se que ele se
localiza nos nervos, prinopaírnente nos nervos
periféricos em sua forma inicial; então, deduz-se
que ele possa penetrar. Geralmente, onde tem
a primeira mancha. É: bom que se saiba disto:
a hanseníase começa com uma pequena mancha, no geral, que pode ser branca ou avermelhada, muito discreta, mas a característica é que
a região fica dormente; naquela área não se sente
o calor; com o tempo, se não tratar passará a
não sentir a dor; depois não sentirá o tato. Se
a mancha não for dormente, não será hanseníase
e, se coçar, poderá até ser coruba, mas não é
hanseníase.
Não sei se respondi à sua questão, mas em
síntese é isso: a transmissão é de pessoa para
pessoa, numa convivência mais prolongada, sendo que só 80 ou 90% das pessoas estão praticamente imunes à doença. O bacílo sai por via aérea,
mas como ele penetra na outra pessoa ainda não
sabemos.
O SR. CONSmUINTE JOSÉ CARLOS SABÓIA - Em nome dos nossos secretános que
nos fizeram as perguntas incliretamente, por força
do Regimento, nós agradeçemos a V.S'
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Agradecemos novamente ao professor Francisco Augusto.
O SR. FRANCISCOAUGUSTO VIEIRA NUNES
- Passo ao Sr. Presidente, a nossa "Bíblia", solicitando a V. Ex' que tire uma cópia para todos
os Srs. membros, porque realmente é importante,
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uma vez que traz subsídios não só para a Constituição, como para as leis ordinárias que, espero,
venham depois. Muitoobrigado.
O SR.PRESIDENTE (Ivo Lech) - Abrimos um
espaço, agora, ao segmento dos estomizados, e
convidamos a fazer o seu depoimento o Sr. Marcos M.Mata, Vice-Presidente da Sociedade Brasileira dos Estomizados e Membros da Associação
dos Estomizados do Rio de Janeiro.
O SR. MARCOS M. MOTA - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, estou aqui hoje em nome dos
estomizados representando-os.
Acredito que muitos devem saber o que seja
um estomizado, mas para aqueles que não sabem, vou definiro que seja. Primeiro,porque um
estomizado sempre foi, pelo menos, segregado,
porque é uma pessoa que fez uma cirurgia considerada secreta. Então, o estomizado é toda aquela
pessoa que, por problema de doença como o
câncer, ou uma doença congênita, ou mesmo
um traumatismo, é obrigada a fazer um desvio
do aparelho digestivo ou do aparelho urinário,
quer dizer,ele é obrigado a extirparo reto, o intestino grosso e tem que externar essa saída para
a parede abdominal, o mesmo ocorrendo com
as vias urinárias.Assim, o paciente, não podendo
usar as vias normais, terá que se utilizar um desvio
para que possa sobreviver. A discriminação dos
estomizados já começava entre eles mesmos,
mas a partir do surgimento, há cerca de cinco
anos, de nosso movimento que luta, primeiramente, para o fim desse tabu de ser uma cirurgia
secreta, de todo o mundo querer esconder, parece
que já o problema está sendo enfrentado de outra
maneira. O problema do estomizado já surge no
pré-operatório. Por quê? Porque o paciente, quando tem um câncer, uma colite ulcerativa, ou um
_traumatismo, uma facada ou um tiro, que requer
esse tipo de cirurgia, o médico muitas das vezes
não comunica ao paciente a cirurgia que vai fazer,
pois ele pode não aceitar.Assim, ao acordar após
a cirurgia, é que o paciente vai descobrir que
está usando uma bolsa e ele não entende por
que. Aí, alguém, como o enfermeiro, dirá a ele
o que está acontecendo.
Essa é a primeira barreira que o paciente tem
que enfrentar, ou seja, na própria área médica
não há uma conscientização, porque o médico
acha que a ele só compete a cicurgia. Realmente,
a círurgra é essencial, pois sem ela o paciente
morreria fatalmente, mas ele precisa ser comunicado, precisa saber o que vai acontecer, como
será o dia seguinte após a cirurgia, como será
a sua vida depois. O médico também ao ver a
gravidade do problema não enfrenta o paciente,
ele se resguarda, ele não conversa com o paciente. Depois que é realizada a operação, vem a segunda barreira,muitas das vezes no próprio hospital, porque como há o desvio do intestino ou das
vias urinárias para a parede abdominal, o paciente
terá que usar uma bolsa coletora, sem a qual
não viverá. Mas, muitas vezes, o próprio hospital
não tem bolsa, e há a improvisação: um pano,
uma gase, etc. E o que acontece? O paciente
enfrenta o primeiro problema que poderá resultar
até numa infecção hospitalar, porque se ele eliminar a urina ou as fezes e cair em cima da cirurgia,
fatalmente ocorrerá a septicemia. Essa também
é uma barreira. Nós percorremos hospitais do
lNAMPS, hospitais universitários, particulares e,

em todos eles, praticamente sem exceção, não
existem particulares;então, em todos eles, praticamente sem exceção, não existe um cuidado na
compra de material adequado, pelo menos para
quando se está internado. Daí vem a primeira
reivindicação fundamental do estomízado que
houvesse uma regulamentação para que o paciente, quando internado, tivesse, primeiramente,
uma orientação de come é que vai ser sua vida
no dia seguinte, o que é que ele vai fazer.Normalmente o médico se recusa a fazer este papel.
Nos países mais desenvolvidos como Estados
Unidos,França e Inglaterra,existea figurado estomoterapeuta - no Brasil, não temos este especialista, para o que exige que se tenha, preferencialmente, o curso de enfermagem. O estomaterapeuta é quem indica onde vai ser a estomía,
dizao paciente como será o pós-operatório, informa-o de tudo antes da cirurgia Isso é fundamental
porque um dos problemas que mais afetam o
estomizado se relaciona à parte psíquica, porque
ele fica traumatizado, é uma cirurgia realmente
traumatizante - mesmo porque a discriminação
começa, muitas vezes,dentro da sua própria casa:
é a mãe, o pai, a esposa, o filho que abandona,
simplesmente abandona, talvez pensando que o
doente não terá o asseio adequado. E isso não
ocorre, pelo contrário, ele tem mais asseio que,
muitas vezes, uma pessoa normal, porque, devido
a esta segregação, esse preceito, esse tabu, ele
procura ter uma higiene muito maior do que a
própria pessoa normal.
Então, o estomizado pleiteia um estomaterapeuta, uma equipe de saúde, pára-médíca, dentro
do hospital, para uma assistência maior: um psicólogo, um psiquiatra, um nutricionista e, principalmente, um estomaterapeuta, para atendê-lo no
pré-operatório e acompanhá-lo no pós-operatório. Mas aí nós encontramos uma barreira, que
é justamente não termos este curso no País. É
preciso que se crie um currículo, uma cadeira
de estomaterapia.
Outra coisa: queria concordar e ratificar o que
o Sr. Bacurau disse aqui, que os médicos não
têm conhecimento do que é uma estomia; muitas
vezes o próprio médico que faz a cirurgia, o proctologista - que é um especialista -, o gastroenterologista ou o cirurgião-geral, não sabem os cuidados do pós-operatório, não sabe qual o material
adequado para o paciente usar. Já tivemos caso
de médíco com a própria esposa operada procurar nossa Associação para informar o que é que
ele deveria fazer, qual o procedimento adequado.
Também já tivemos caso de uma ambulância
de um hospital municipal, lá no Rio de Janeiro,
chegar à porta do nosso prédio, onde temos uma
sala funcionando provisoriamente, com um paciente dizendo não saber o que ele deveria usar.
Então, mostramos a bolsa adequada, porque há
diversos tipos de bolsa e cada um tem que usar
uma própria ao seu caso.
Já chegou uma criança na Associação, com
5 ou 6 anos de idade, que ainda usava fralda
e calça plástica, porque não sabia o que podia
usar, não foiindicado pelo médico nem pela equipe pararnédíca Então, a mãe, no intervalo da
aula, ia até ao colégio para trocar a fralda:Assim,
ele era discriminado e qualquer um seria, porque,
com aquele cheiro de urina, ninguém suportava
ficar perto. Quando a mãe procurou a Associação,
o menino já estava começando a ter distúrbios
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psíquicos, já não tinha um comportamento normal de uma criança, pelo que estava passando.
Também, temos conhecimento de uma quantidade enorme de casos em que o paciente, por
não ter dinheiro,usa saco de leite preso por esparadrapo ou uma fita adesiva e vai sobrevivendo
assim.
Então, este é o primeiro ponto, a cirurgia. A
gente pleiteia que haja, no corpo dos médicos,
uma orientação do que é uma estomia, do que
é um estomizado, cuidados pós e pré-operatórios,
que se dê importância, como se fosse um conhecimento geral para os médicos; e mais específicos, mais aprofundado para aqueles que fazem
a cirurgia,bem como seria de grande valia a criação do curso de estomaterapia aqui no Brasil.
Agora, vamos partir para o segundo ponto, que
é o ponto das bolsas coletoras: o estomizado faz
a cirurgia. Quando descobre a bolsa que vai usar,
o que acontece? Ele depara com os preços. Ora,
nós temos dois tipos de bolsa, as bolsas comuns
- o que é uma bolsa comum? É um saco comum, fabricado aqui no Brasil, com um adesivo
que, por sinal, é de péssima qualidade - e temos
a bolsa com barreiras, que é feitacom um material
importado; a matéria-prima, que são a caraía, um tipo de geléia preta - e o estomezível, que
é uma resina que existe praticamente só na fndia.
Por que a pessoa tem que usar essa bolsa com
barreira? Porque existem três tipos de estomizados: o colestomizado, o ileostomizadoe o surostomizado. O colestomizado é aquele de quem só
se extirpa o reto, para ele, as fezes não alteram,
são consistentes, ele pode ter uma bolsa que com
apenas um adesivo, porque ela não vai descolar,
não vaidesgrudar: mas o ileostomizado, não, dele
se tira todo o intestino grosso. E qual é a função
do intestino grosso? É de absorver a água e as
enzimas, que são usadas para diluiros alimentos
no estômago, no duodeno e também no intestino
fino. O que acontece? Há um problema muito
grande. A pessoa bem cuidada, com a bolsa adequada, vive muito bem, mas tem que usar uma
bolsa com barreiras para' que as fezes, que já
saem líquidas, como a urina, não provoquem ulcerações. Se houver ulcerações, a pessoa terá
uma coceira irritante; será formada uma ferida
que, se não for cuidada, como o passar dos anos,
virará um câncer; quer dizer, o indivíduo operou
do câncer no intestino e daqui a pouco volta com
outro. Então, nesse caso, há a necessidade de
se usar a bolsa com barreira.
Ora, atualmente, no valor de hoje, um pacote
de dez bolsas de colostomia está custando 75
cruzados. A pessoa precisa, no mínimo, de dez
pacotes por mês- da nacional, que é um produto
de péssima qualidade. Dezvezes 75 são 750 cruzados. Uma pessoa que ganha salário mínimo,
que não consegue nem viver, como é que vai
comprar uma bolsa? Ele já não tem dinheiro nem
para comer, mas a bolsa é fundamental para sua
sobrevivência. O problema começa aí.
Vamos partir, agora para o urostomizado que
é uma bolsa mais sofisticada, não tem aqui no
País, precisa ser importada. Essa bolsa custa, a
unidade, 700 cruzados - havendo a rnaxldesvalorização, seu preço aumenta, porque é importada,
aumenta de acordo com o dólar - a pessoa
precisa, no mínimo, de 5 a 6 por mês, dependendo do clima, porque essa resina se dissolve
com o calor, se estiver muito quente, ela dura
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menos; em clima mais frio, ela tem uma maior
, durabilidade. Trata-se de um Kit, uma placa de
estomezíve, que é uma resina, com uma bolsa.
Então, seis vezes 700 dá 4.200. Quem é que pode
gastar 4.200 cruzados. Está mais caro do que
muitos aluguéis por aí.
Então, o que acontece? O paciente que fica
urostomizado o colostomizado - pode usar um
saco de leite, improvisar, talvez até consiga viver,
em péssimas condições, mas sobrevive - tem
que usar as bolsas com barreiras, tem que gastar
quatro mil e poucos cruzados. Há umas bolsas
pouco diferentes, mas também são caras, que
custam esse valor e, às vezes, até mais, porque
são líquidas e não se pode usar adesivos. E a
mesma coisa de se usar um esparadrapo e jogar
água em cima, daqui a pouco, sai.
Entâo, o que acontece? Como pode viver uma
pessoa que precisa 4.200 cruzados? Se ela não
compra, tem ulceração; no início, dá coceira, depois já começa a doer, e dar pontadas na parede
da barriga. Como é que a pessoa vai sobreviver?
É um problema muito sério. Não temos, no Brasil
nenhuma entidade, nem o próprio INAMPS que distribua essas bolsas; muito mal, havia, no
Rio de Janeiro, uma distribuição de bolsas mesmo
assim, das nacionais, em alguns hospitais. Isso,
quando as assistentes sociais ou a enfermagem,
queríarn, Já estivemos lutando junto ao lNAMPS
e nos disseram que não podiam forçar ninguém
a desenvolver este tipo de atividade, porque elas
já alegam que ganham mal para executar suas
tarefas, quanto mais fazer uma coisa que não
a especialidade. Então, a gente vive da pessoa
que se dedica, que se sensibiliza pelo problema
do esíomízado,
Tínhamos, no Rio de Janeiro, no Hospital Geral
Cardoso Fontes, do INAMPS; no Posto São Francisco Xavier,que também é do INAMPS, um posto
de assístência médica; no Hospital Pedro Ernesto,
que é hospital universitário do Estado, no Hospital
da Lagoa, Hospital de Bonsucesso e no Hospital
dos Servidores, mas a maioria deles já não possui,
porque não tem verba para se distribuir esse material. Então, o que acontece? Pleiteia-se que, dentro
da Constituinte, seja acrescentada alguma coisa
da parte da prótese do estomizado e que todos
os deficientes tenham o direito, porque esse é
o direito à vida.
Já tivemos um caso, no nosso Estado, em que
foi criada uma comissão para estudar o caso de
um rapez que abandonou o emprego no PRODERJ, o centro de processamento de dados do
Rio de Janeiro. Ele simplesmente abandonou. E
eu perguntei: Mas, por que ele abandonou, vocês
sabem? Vai ver que ele está com bolsa inadequada e não consegue nem sair de casa para
ir para o trabalho e ele não quer falar com ninguém, porque o comportamento natural do esteomizado é de se esconder. Fizemos-lhe uma visita,
eF-vemos lá, explicamos, e, com isso, ele voltou
à vida laborativa.

Então, a gente pleiteia que a prótese do estomizado seja dada para todos, segurados ou não segurados, porque o doente não consegue se manter. Ainda tem um agravante, todo estomizado
é aposentado incondicionalmente, não tem como
escolher. No meu caso, não me aposentei, porque
briguei, a nossa Presidente também, que é professora do município, brigou com os médicos, dizendo que tinha condições de trabalhar.

Ora, eu operei com 25 anos. Ia ficar encostado,
ganhando um mínimo, daqui a pouco, tudo desvaloriza e como a gente vai poder viver? Eu tinha
de comprar o material, material mais caro, sou
urostomizado, tinha de gastar 4.200 cruzados por
mês. Como é que eu podia fazer? Tenho que
trabalhar, briguei. Mas, aqueles que têm um grau
de cultura um pouco maior, lutam e ainda conseguem: E aquele que é humilde, que ganha salário
minimo, dois salários mínimos, que não conhece,
como é que vai brigar? O médico vai dizer que
ele é um inválido, ele vai acreditar, porque não
conhece. Então, é mais um problema para o estormzado. Como é que ele vai sobreviver? Ele, primeiro, é discriminado no hospital, depois, não
tem bolsas, pode ser abandonado pela família,
pelos parentes, pelos amigos, pelos vizinhos, também pode ser proibido de trabalhar.
Até aqui, ele enfrentou todas as barreiras? Ainda
não. Conseguindo superar todas essas barreiras,
estamos esbarrando em mais uma. Estamos,
agora, em uma briga, que é a importação de bolsas. Por incrível que pareça, há uma ano atrás,
ela foi tachada de produto supérfluo, com a mesma taxação de um relógio, de um uísque. Brigamos na CACE}(, no Ministério da Saúde, no Ministério da Fazenda, da Previdência, estivemos aqui
em Brasília, entramos em contato com a imprensa e conseguimos baixar para o que estava, que
eram 35% de alíquota. Quer dizer, se é um produto extremamente caro, tem que ter uma taxa de
importação baixa, não pode ser alta. Mas, aí encontramos outra barreira, chegamos na CACE}(,
como agora, - lá na nossa Associação fazemos
campanhas e conseguimos doar bolsas aos carentes dentro de forma precária, mas conseguimos fazer doações - o que acontece? No mês
que vem, estamos arriscados a não dar uma
bolsa sequer das chamadas bolsas com barreiras.
Por que? Porque simplesmente a CACEXnão libera. Temos mais de 20 guias de importação e
não liberam. Estamos em contato com a CACEX
porque aqueles que compram ou utilizam bolsas,
aqui no Brasil, simplesmente não vão receber,
se não conseguirmos liberar as guias de importação. Porque muitas pessoas vitimas desse mal
se escondem. Quem tem dinheiro foge tambem,
se esconde. Conhecemos muitos casos de pessoas estomatizadas que se recolhem. Tivemos
a janete Clair, temos o Chacrinha, o Papai Noel
que vai ao Maracanã toda a semana, o Sr. Flávio
Marcílio, - e até S. Ex" de declarou quando o
Sr. Tancredo Neves foi estomizado, naquela fase
e há outras pessoas de posse.
O que os que têm dinheiro fazem? Conversam
com um comissário de bordo da Varig, pedem
material, encomendam. Então, eles não ficam
sem material. Nós ficamos. Não sei como será
a minha situação, no mês que vem, porque, se
não conseguirmos a liberação da guia, vou ter
que correr atrás de alguém da Varig, para trazer
isso para mim, porque aqui acham que não é
necessário, que há similar nacional, quando isso
é uma inverdade, é falta de conhecimento. Toda
vez que tem crise na balança comercial, cortam
tudo, até o produto cirúrgico.
Então, nós queríamos que fosse assegurado
na Constituição justamente isso, que todas as próteses não precisassem pagar imposto, que fosse
permitida a liberação de prótese para o estomi-
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zado desde que comprovadO que não há produto
similar nacional, mas quem teria que provar a
inexistência de similar nacional seria o fabricante
aqui no País e não alguém chegar e djzer: não,
tem aqui neste País, alguém me disse. E preciso
ir à fábrica, testar, conversar com as entidades
representativas dos estomizados, para saber se
realmente aquele produto é bom. Fizemos uma
reunião na CACEX; há mais de um ano, - agora
mudou o Diretor - e o Diretor reuniu os empresários, entre eles, só há um, o Bardi Biotécnico,
de São Paulo, que produz, em pequena escala,
um produto já de boa qualidade, mas em muito
pequena escala. Tivemos a presença de dois laboratórios que importa o produto, que são os laboratórios Squib - que importam produtos da Combatec - e Abbout - que importa o produto da
Holister. Tivemos nós, da Associação Brasileira
dos Estomizados e os técnicos da CACEX. Na
época, o Diretor responsável pela liberação de
guia, da área de saúde se sensibilizou, ficou de
convocar as entidades representativas sempre
que houvesse um problema para resolver ou qualquer dúvida a ser sanada, colocando-se à nossa
disposição para qualquer coisa que acontecesse.
Mas, mudou o Ministério, mudou o Governo,
mudando também o Diretor e agora, nesta fase,
foram canceladas todas as guias de importação.
Então, queríamos que ficasse assegurado justamente isso, também a liberação incondicional de
qualquer produto, isento de qualquer imposto,
pelo menos esses 4 mil e 200 cruzados poderiam
baixar para uns 3 mil cruzados, o que já seria
um grande ganho.
Recapitulando, já tocamos num primeiro ponto,
que foi relativo a pós e pré-operatório; num segundo, que é a não distribuição de bolsas para todos,
segurados e não segurados; e agora, falamos do
problema do custo das bolsas e enfocamos o
problema da proibição da importação, que é um
caso gravissimo.
Estivemos, no mês passado, presentes à jornada Norte-Nordeste dos Estomizados, que foi realizada em Recife. Nessajomada tivemos denúncias
- que não temos como comprovar - de que,
no Brasil, as cirurgias como, por exemplo, de uma
colite ulcerativa, ou como a minha, são retardadas. E por quê? Porque, de repente, pode até
provocar a morte de um paciente. Quanto mais
tempo a pessoa demorar para operar, mais tarde
ela vai ter que usar bolsas. Eles procuram retardar
porque sabem do problema do estomízado, que
é muito sério e diferente porque, se ele ficar sentado ou deitado numa cama simplesmente sem
o material vai ter problemas psicológicos, como
temos casos de pessoas que se suicidam. Por
quê? Porque ficam desesperadas. Não podem ter
convivio com a sociedade.
Outro problema é o do trabalho. O estomizado
precisa trabalhar para continuar a comprar o material necessário à sua sobrevivência. Se ele ganha
um pouco mais do que o salário mínimo, vai
se esforçar para, enquanto não for regulamentada
a distribuição de bolsas pelo próprio Governo Federal, pelo menos conseguir comprar alguma coisa. Então, se é vedado a ele trabalhar, fica mais
difícil. É preciso apenas ser conscientizado se não
pode executar uma tarefa, porque foi estomizado,
por exemplo, se ele tem que pegar peso e não
pode pprque isso provoca uma hémia emvolta
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do estoma, que é a saída para a parede da barriga,
vamos deslocá-lo para o serviço de escritório.

O SR. PAULO ROBERTO GUIMARÃEs - Permite V.S· um aparte?
O SR. MARCOSM. MOTA- Pois não.
O SR. PAULO ROBERTO GUIMARÃES - Essas questões me remeteram para um problema
muito sério. Estou aqui como membro da Secretaria de Assuntos Constituintes da UNEDEF, mas
faço um trabalho no Ministério da Cultura, estamos com um projeto chamado Cultura e suas
Repercussões na Saúde, porque vejo, nitidamente, que essa questão envolve demais a questão
cultural e econômica, é muito mais cultural e econômica do que médica, do meu ponto de vista.
Os problemas de deficiência também têm a ver
conosco, porque, quando um lesado medular
chega a um centro de reabilitação ou a um hospital para fazer cirurgia, em estado de coma ou
não, todo o seu livre arbftrio é, normalmente, desconsiderado. Os médicos têm uma autoridade
milenar que s6 agora a sociedade começa a questionar. Ora, a cirurgia é uma coisa violentíssima
e é praticada exacerbadamente, existe um absurdo de cirurgias.
Vamos fazer um paralelo com outro evento econômico; implantou-se a indústria automobilística
no Brasil, vinda de fora, com os brasileiros pagando a construção das ferrovias, para que o capital
internacional fizesse o transplante da indústria automobUística. Nós subsidiamos a indústria automobilística internacional, olhem que loucura. E
agora os colonizadores capitalistas vêm colonizar
o nosso corpo, a torto e à direita estão cortando
o sujeito. Vimos isso na questão da cesariana,
que se cortava tudo quanto era mulher, era praxe
marcar cesariana. Tenho absoluta convicção, embora isso seja um negócio muito dificil de defender, mas está muito nítido para mim que é um
absurdo o que a medicina vem fazendo. Tenho
convicção que quase 60, 70, 80 ou 90% das cirurgias não deveriam ser feitas. Tenho dito aqui, várias vezes, que desenvolvimento é o contrário de
envolvimento. Este Pais se envolveu com o capital
internacional a pretexto de se desenvolver, se envolveu 50 anos em 5, com o capital internacional,
e continuou se envolvendo com o Governo militar.
E agora nós nos envolvemos com a medicina
capitalista e não temos capital para exercê-Ia, temos que fazer uma medicina à base de acurnpultura, por exemplo, que é barata, onde se anestesia uma série de órgãos, quase a preço nenhum.
Temos que fazer o do-in, em que o indivíduo
faz em si mesmo. Temos que cuidar da questáo
o. Temos que usar uma' medicina homeopática,
qU41 cuida do terreno e não joga inseticida no
paciente, porque a medicina capitalista enche o
indivíduo de inseticida e mata as suas reservas.
Ao passo que a verdadeira medicina é aquela
que propicia o desenvolvimento do organismo
e não o envolvimento com toda essa bagulhada
que inventam para a gente. É uma medicina que
estimula o organismo. O princípio da homeopatia
é esse, estimular o organismo para que ele se
defenda da agressão .exterior. A medicina capitalista é a da doença, é o inverso, é o antibiótico,
antivida, até o nome significa antivida. Existe a
medicina probi6tica, fundada por um indivíduo,
a favor da vida. Antibiótico significa antivida, é
~ loucura total, uma inversão total de valores.

Se a medicina alopática usa os recursos do
organismo para combater o agente externo, a medicina capitalista combate o organismo com o'
agente externo. Isso é um absurdo.
Vejo, nitidamente, essa questão do estomizado
e muita questão médica como uma agressão ao
organismo. Tenho a absoluta convicção que, para
se fazer a prevenção deste mal, basta se fazer
um trabalho cultural e econômico para que não
se operem as pessoas à revelia, para que as pessoas tenham a liberdade de dizer: eu não quero
ser operado.
Ainda hoje, os ortopedistas têm uma filosofia
de medicina de guerra. Tivemos companheiros
que tinham uma perna maior e os médicos cortavam a perna, a outra perna para ficar do mesmo
tamanho, o resultado era: as duas ficavam ruins
e o indivíduo ia para a cadeira de rodas. É uma
inversão total de valores.
É claro, então, que temos que absorver a medicina oriental. Isso não está sendo encarado com
seriedade, é nossa medicina tropical, temos que
resgatar toda essa medicina, que não agride o
organismo. Agora, estamos nos envolvendo completamente com o capital médico internacional.
No Japão, o Imperador Meijitem uma frase que
diz assim: não devemos pegar dinheiro emprestado. Quando uma nação pede dinheiro emprestado, deve pagar no dia seguinte.
O Japão, aquelas três ilhazinhas fizeram um
desenvolvimento econômico todinho e não se envolveram com o capital internacional. Eles são
capitalistas, estão envolvendo todo mundo, mas
eles não se envolveram enquanto nós estamos
nos envolvendo com toda essa bagulhada médica. É óbvio que, se o camarada, efetivamente,
necessita colocar uma prótese, necessita extirpar
um membro, é óbvio que, se for absolutamente
necessário, ele tem que fazer e ele tem direito
a ter os mecanismos para isso. Mas nós precisamos desenvolver essa tecnologia. É um outro projeto nosso, desenvolver a tecnologia. Se a gente
não atentar para isso, se a gente se envolver com
essa parafernália toda e essa é uma briga violenta
que se dá, hoje, dentro do Ministério da Saúde.
E uma briga eminentemente econômica, de dependência ou independência, ou nós nos desenvolvemos ou vamos nos envolver, e a medicina
capitalista vai colonizar o nosso corpo, sem dúvida
alguma, como está acontecendo.
O SR. MARCOSM. MOTA - Veja só, nós aqui
só importamos bolsas de Holister e bolsas da
Combatec, mas há bolsas muito melhores que,
no País, não entram, porque eles não querem,
só são importadas aquelas que interessam ao laboratório, no tamanho que eles querem. Existem
diversos tipos de estornas, com vários diâmetros,
mas eles só importam dois tipos de diâmetros,
e o doente se vira com o tipo que ele tem.
Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França,
que são países desenvolvidos, há até Shopping
Centers só de produtos para estomizados. Tudo
o que se pensa tem ali, para a pessoa se sentir
bem. Cada um acha que vai se sentir bem assim
ou assado. Tudo lá é de graça. Mas trata-se de
países desenvolvidos, e nós estamos num pequeno Pais. Não falo de forma pejorativa, mas, traçando um comparativo, o Brasil é um País mais subdesenvolvido que o Peru. O Sr. vai lá e vê que
todo mundo que é segurado da prevídêncía tem
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direito a receber qualquer tipo de bolsa, até estrangeira, gratuitamente. E não estamos falando de
países extremamente desenvolvidos, mas de paises mais subdesenvolvidos do que o próprio Brasil
e eles têm esses sistema de doação de bolsas.
Outra coisa, se eu tivesse aceito passivamente
que não deveria trabalhar, talvez hoje não pudesse
estar custeando minhas bolsas, estar sustentando
minha famllia, e seria um estorvo para a Nação,
estaria pedindo talvez, a um ou outro, talvez estivesse dependendo da caridade, isso porque estaria com uma aposentadoria ridícula, Então, é preciso que todos tenham direito ao trabalho. Vamos
tentar readaptar essas pessoas ao trabalho que
elas possam executar. Não há necessidade de
aposentadoria.
Não querems só que se importe bolsas, não
é isso. Queremos que se desenvolva um parque
Nacional, mas, para isso precisamos mostrar
quantos somos. Até hoje não conseguimos determinar. Calcula-se que sejamos mais de 100 mil.
Há um subconsumo, porque todos aqueles que
têm dinheiro compram no exterior. Aquele que
não tem dinheiro subconsome; vive em' péssimas
condições de vida. O que acontece? Não há um
mercado muito grande de laboratórios, para as
indústrias nacionais. Queríamos que houvesse
um senso, que se desse um incentivo à indústria
nacional para produzir a prótese aqui no Brasil,
as bolsas, ou qualquer tipo de prótese. Para isso,
precisa-se incentivo. Há muitas coisas aí, como
falou o Sr. Paulo Roberto, que são incentivadas,
como a indústria automobilística.
O estomizado recebe discriminações desde si
próprio até de toda a sociedade, na doação de
bolsas, no pré-operatório, no pós-operatório, no
direito ao trabalho, no direito à vida, porque, se
não tem uma bolsa adequada e fica dentro de
casa, isso está influindo no direito à vida. Quer
dizer precisa ser feita uma regulamentação na
pr6pria Constituição para assegurar esses direitos,
porque muitos desses direitos são extensivos às
outras áreas de deficiência.
Este é o recado que vim trazer do Rio de Janeiro, representando a Sociedade Brasileira dos Estomízados, porque nossa briga veio justamente
porque achei que devia trabalhar e lutar pelos
nossos direitos. Outros, como a nossa Presidente,
a Sra. Cândida Carvalheira, a Sra. Onilde e muitos
outros que resolveram lutar. Frequentamos os ga~
binetes do Ministério da Previdência, do Ministério
da Saúde, do Ministério da Fazenda, da CACEX.
Estamos sempre brigando.
Mais um adicional que ia passando despercebido: Associação da Alemanha, quando participamos de um Congresso na Colômbia, soube
das nossas deficiências, das nossas dificuldades,
comprometeu-se a enviar-nos uma quantidade
de bolsas para distribuirmos. Essas bolsas ficaram
retidas na alfândega; não liberaram porque, como
era uma grande quantidade, podiam dizer que
estávamos comercializando.
Hoje mesmo, quando estávamos saindo do Rio,
chegou uma carta dessa Associação alemã, que
estava querendo mandar material para a Associação da Bahia, mas estava tudo retido e, para liberar, era um imposto tão extorsivo que não compensava desembaraçar na alfândega. Da primeira
vez, para conseguirmos liberar, entramos em contato com a CACE)(, que já nos conhecia, entrou
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em contato com a Polícia Federal e aí foiliberado.
LIberou porque conhecia o nosso problema, a
nossa luta. Então, freqüentamos gabinetes de Secretérío Estadual de Saúde, Secretário Municipal
de Saúde, Governadores, parlamentares, etc. Até
através do Sr. Flávio Marcílio nós tentamos, mas
não conseguimos nada. Tentamos entregar um
documento a ele, que S. Ex" recebeu, mas nada
fez. Mas nós lutamos, brigamos.
Nós, pessoalmente, graças a Deus, teríamos
até meios de importar, de trazer através da VARIG.
Mas assumimos uma bandeira, somos todos voluntários. A gente não ganha um níquel para defender o ostomizado. A gente corre aqui, corre
alí, porque não queremos que o problema continue assim.
Acredito que eu tenha dado o recado de toda
a problemática do estomizado, inserido dentro
das minorias e, se os Srs. tiverem alguma dúvida,
estou aqui para qualquer esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Com a palavra CJ Sr. Cândido Mello.
O SR. CÂNDIDO MELLO- A minha pergunta
já foi respondida, que é o número de estomizados.
E um grande problema. Peço que esta Constituinte nos ajude porque, no censo passado, nós
tentamos e o IBGE não colocou o problema da
defic:iência. É necessário, inclusive, para um planejamento. Nós brigamos, mas o IBGE disse que
não podia, porque era caro e nós não conseguimos. Que o próximo censo tenha pelo menos
todos esses segmentos, para que o Brasil possa
ter um planejamento sobre isso.
Como o Brasil é o país do jeitinho, as pessoas
conseguem resolver seus problemas através dos
contatos com os amigos, do jeitinho, das influências, da persistência. O problema que o nosso
companheiro coloca é um problema que podemos colocar para todos os equipamentos para
deficientes. O Brasil não produz uma máquina
- coisa muito simples - de escrever a Braille.
Essa máquina entra no Brasil por contrabando,
pelo amigo que vai ao exterior e traz; chega na
alfândega, ele conversa com o fiscal e etc. E quem
tem lessepoder de conversa? Quem tem um certo
poder, A população mais carente, a população
filha de trabalhadores morre sem ter esse acesso.
Elite depoimento podia ser extensivo a todas
essas dificuldades, para as bolsas coletoras de
urina, para as fraldas dos companheiros, para aparelhos ortopédicos especiais. Há pessoas deficientes que precisam de garfos especiais para comer,
precisam de facas especiais para ter uma vida
adaptada à sua deficiência na mão, almofadas
especiais. Muita gente usa até almofada importada.
Para finalízar, quero dizer que o B1wsil é um
país doente. E muito sério. A gente chega à conclusão de que no Brasil, pelo número de cesárias
que são feitas, a natureza é errada, a natureza
errou. O parto normal é a cesariana.
O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Com a palavra CJ Sr. Alberto Nogueira, do Paraná.

Ó SR. ALBERTO NOGUEIRA - Eu gostaria
de lembrar que, pela manhã, quando disse que
no Brasil há uma euforia muito grande com relação à violação dos direitos humanos, é que é
um festival, este é mais um deles. Quero depor

que sou estomizado, fIZ ureterostomia e me adaptei muito bem.
Um problema muito sério que ainda não foi
levantado e que eu gostaria de registrar, é que,
às vezes, além da dificuldade do material, quando
se adapta ao similar brasileiro - que é o meu
caso, felizmente adaptei-me muito bem, através
de um profundo estudo, de meditação, reflexão
e aceitação - consegue-se descobrir que a maior
dificuldade é encontrar material. Quando existe,
num instante ele some das prateleiras e não tem
mais a bolsa de látex.
O SR. MARCOS M. MOTTA- É porque estamos passando por uma crise e as poucas indústrias que existem no País - a BIOTECNICO é
a única que fabrica um produto de boa qualidade
para ureterostomia - que são de bolsas simples,
estão falindo, porque não têm condições de sobrevivência. Não há incentivo.
O SR. ALBERTO NOGUEIRA - Há a necessidade de um alerta para que haja um incentivo
para esse trabalho. São cem mil pessoas e, talvez,
50% fizeram ureterostomia.
Outro problema muito sério que o Sr. Paulo
Roberto levantou e que também criticamos no
início, hoje pela manhã, a criminilização contra
os legisladores, contra o executor de leis que existem e não estão sendo cumpridas.
Agora, avançamos num outro estágio da situaçção com este seu depoimento. Houve uma euforia
muito grande de um urologista que descobriu
que, para o portador, paraplégico geralmente, de
bexiga neurogênica, a ureterestomia seria a solução, para que se evitasse a infecção. renal. No
entanto, isso não resolveu, porque o meu caso
é este, há 7 anos que fiz e continuo do mesmo
modo. N. vem a questão dos erros médicos. Então, não se deve somente criminalizar os legisladores, o Executivo, mas também segmentos da
sociedade que cometem verdadeiros abusos contra a vida humana. E esses erros médicos, que
são o grande índice de industrialização de pessoas
deficientes no Brasil, é que devem ... Por isso que
eu chamaria a atenção dos Constituintes IvoLech,
José Carlos Sabóia e Osmir Lima, que ainda estão
presentes, para esse problema. Deve haver uma
preocupação contra esse tipo de violação dos direitos da pessoa.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Resta-nos
agradecer ao Sr. Marcos' Motta, Vice-Presidente
da Sociedade Brasileira dos Estomizados e da
Associação dos Estomizados do Rio de Janeiro,
pelo seu depoimento corajoso, depoimento que,
por certo, enriqueceu sobremaneira os trabalhos
desta Subcomissão. Muito obrigado.
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dade desta Subcomissão, que a sociedade brasileira teve, por mais de 20 anos, cerceada e impedida a sua manifestação. Entendemos este momento rico da Constituinte, este momento da fermentação das coisas, para efeito de escrevermos
a Carta Constitucional, que se chamasse e se trouxesse aqui efetivamente as minorias e que as minorias falassem. E as minorias, em regra geral,
têm dispensado a tutela deste ou daquele órgão
e até de Ministérios. Entendemos que o Governo
e os órgãos ministeriais têm efetivamente os seus
serviços de imprensa, têm todo o poder de vincular, a todo momento, as questões governamentais
e têm a possibilidade, de todo e a qualquer momento, entrar em contato com as minorias. Entendeu a Subcomissão que aqui, prioritariamente,
deve e vai-se ouvir as minorias.
Algumas pessoas têm estranhado que esta
Subcomissão não ouve órgãos governamentais.
Entendemos e elogiamos o comportamento de
homens ligados a órgãos governamentais, que
vêm nos ouvir e ficam a nos assistir, recolhendo
daqui os mais notáveis e sérios ensinamentos.
Fizemos a nossa mais respeitosa homenagem
ao assessor da LBA, que se encontra, até este
momento, desde o início dos nossos trabalhos,
acompanhando a reunião de audição. Outros órgãos ausentaram-se, não estão aqui, como os
Srs., como os nossos parlamentares, dando a importância a esses assuntos das minorias. Não se
quer e não se vai chamar alguém para falar aqui
e ir embora. A sociedade cívíltem que ter, e nós
vamos respeitar, o momento de falar.
Em especial aos meus companheiros deficientes fisicos: foi um dia muito rico. Foi um dia muito
bonito, em que a Assembléia Nacional Constituinte pôde presenciar uma demonstração madura, uma demonstração patente e grandiosa da
mobilização da Organização Nacional dos Deficientes Físicos. Temos a consciência que muitos
e muitos companheiros são e foram responsáveis
por alcançarmos o nível da nossa organização.
Tivemos este debate. Ouvimos as questões dos
estomizados, talassêmicos e ainda dos nossos
companheiros hansenianos, e sentimos, cada vez
mais, que o nosso compromisso é com o social,
que, de uma certa forma, somos conseqüência
desse estado de coisas. Só vamos caminhar, só
vamos fazer com que essas nossas questões
avancem na medida em que cerrarmos fileiras
com a sociedade brasileira em tomo do social.
O social, definitivamente, tem que estar muito
e muito à frente do econômico.
O SR. CONSTITUINTE OSMIR LIMA a palavra, Sr. Presidente.

Peço

O SR. MARCOS M. MOTTA- Muito obrigado
pela oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) Constituinte Osmir Lima.

O SR. PRESIDENTE (IvoLach) - Para finalizar,
gostaríamos de colocar algumas questões, se
bem que muito brevemente. Estamos aqui debatendo as questões dos deficientes mentais, dos
alcoólatras anônimos, dos deficientes auditivos,
dos negros, populações indígenas, homossexuais, deficientes físicos, estomizados, hansenianos, talassêmicos, deficientes visuais, presidiários,
representações étnicas, como irá depor a Confederação Israelita do Brasil.
Entendemos e esclarecemos ao Plenário que
é uma posição desta Subcomissão, da unanimi-

O SR. CONSTITUINTE OSMIR LIMA - Nós
entendemos que muitos assuntos, aqui abordados, são matérias de lei ordinária e que à Constituição cabe assegurar a saúde à população, a
saúde e todos os brasileiros e, inclusive eu dizia
aos nossos companheiros que, dentro da Constituinte, existe uma Subcomíssáo de Garantia da
Constituição e essa Subcomissão, inclusive, está
sugerindo a criação de um Tribunal Constitucional, que pode ser acionado por qualquer pessoa
do povo, quando a Constituição não estiver sendo
cumprida, inclusive nos municípios.

Pois não,
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E, também, dizia ao companheiro Bacurau que
a ausência de alguns Constituintes, por alguns
outros afazeres, próprios de suas atribuições, não
é por descaso a esta Subcomissão, porque os
que vieram para cá, para esta Subcomissão que
como se diz, aqui, não dá Ibope, mas é de extrema
responsabilidade, vieram de livre e espontânea
vontade e pela visão humanística e social que
eles têm dos problemas brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Um agradecimento todo especial e a saudação ao Deputado
Cláudio Vereza, ao Vereador João Batista de Oliveira, ao Sr. Marcos Mota, ao nosso companheiro
Bacurau e eu não nominaria todos os companheiros, deficientes físicos, até para não incorrer
no erro do esquecimento, mas faria uma menção
ao nosso Coordenador Nacional, Messias Tavares
de Souza. Muito obrigado por estarem aqui, muito
obrigado por virem a Brasília, deporem na Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas e Pessoas Deficientes e Minorias; muito obrigado por
terem nos ensinado tanto e, particularmente, aos
meus companheiros deficientes físicos, muito
obrigado pela magnífica maneira e pela forma
com que se postaram e fizeram deste nosso movimento cada vez maior, no Salão Verde do Congresso Nacional.
O SR. CÂNDIDO DE MELLO- Sr. Presidente,
eu só queria dizer, e talvez o Messias pudesse
falar, que em todo o processo da Constituinte,
a população brasileira, e eu acho que particularmente as pessoas mais conscientes, sempre
tiverem um descrédito em função do que seria
essa Constituição.
Acho que ela corre um risco muito grande de
ser uma Constituição um pouco conservadora,
pelo próprio processo todo que ela gerou; mas
acho que se o povo se organizar, se houver a
abertura que está acontecendo, nós podemos reverter um pouco este processo. Eu saio daqui,
e acho que todos os demais companheiros também saem, com a consciência fortalecida para
a gente continuar lutando nos movimentos populares, para fazer, cada vez mais, essa ligação com
o Poder Legislativo e que essa Constituição, apesar de todos os pesares, seja uma Constituição
mais voltada para o social, mais voltada, realmente, para curar este Brasil,

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - De um Congresso Constituinte que tem Octávio Elísio,'tem
José Carlos Sabóia, tem Osmir Lima e tantos
outros, nós só temos motivos para acreditar que
isso vá ocorrer.
Este foi o 4° dia de audição públiêilda Subcomissão dos Negros, Populações Indigenas, Pessoas Deficientes e Minorias.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente reunião, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado. (Palmas.)
ATA DA 10' REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 4 DE MAIO DE 1987
Aos quatro dias do mês de maio do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às oito horas,
na Sala da Comissão de Assuntos Regionais Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas , Pes-

soas Deficientes e Minorias, sob a presidência do
Senhor Constituinte Ivo Lech, com a presença
dos seguintes Constituintes: Alceni Guerra, Benedita da Silva, José Carlos Sabóia, Nelson Seixas,
Salatiel Carvalho, Eunice MichIles, Osmir Lima,
Ruy Nedel, Domingos Leonelli, Edivaldo Motta,
Moema São Thiago e Lídice da Mata. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declarou
iniciados os trabalhos e solicitou fosse dispensada
a leitura da Ata da reunião anterior, que foi considerada aprovada. Em seguida foram iniciadas as
Audiências Públicas Sobre Deficientes Visuais
com a participação das seguintes personalidades:
Manoel Oliveira de Aguiar - Presidente da Associação Regional dos Cegos, Edson Ribeiro Lemos
- Conselho Brasileiro Para o Bem-Estar dos Cegos - RJ, Luzimar A1vino Sombra - Instituto
Benjamim Constant, Maurício Zeny - Mov.
Emancipação Cegos, Regina Lúcia de Sá -Associação Brasiliense de Deficientes Visuais e Luiz
Geraldo de Mattos - Presidente da Associação
Luiz Braule de Belo Horizonte - MG. Usaram
a palavra os seguintes Constituintes: IvoLech, Benedita da Silva, Nelson Seixas, Edivaldo Motta,
Alceni Guerra e José Carlos Sabóia. Encerrados
os debates o Senhor Presidente suspendeu temporariamente os trabalhos às 13:30 horas e os
reabriu às 17:00 horas. Na segunda parte das
Audiências Públicas que versaram sobre "O Negro e a Nova Constituição" estiveram presentes
as seguintes personalidades: B. de Paiva - Teatrólogo, Hugo Ferreira -Advogado, Ricardo Dias
-Ator, Teatrólogo e Representante do Conselho
da Comunidade Negra de São Paulo, João do
Pulo Carlos de Oliveira Deputado Estadual pelo
Estado de São Paulo e Professor Joel Rufino Sociólogo. Usaram a palavra os seguintes Constituintes: Ivo Lech, Domingos Leonelli, Ruy Nedel,
Benedita da Silva, Moema São Thiago, Alceni
Guerra e José Carlos Sabóia. O inteiro teor dos
debates será publicado após a tradução das notas
taquigráficas e o competente registro datilográfico, no Diário da Assembléia Nacional Constituinte. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos às 20:45
horas, convocando os Senhores Constituintes para
a próxima reunião a realizar-se dia cinco de maio
às nove horas, com a seguinte pauta: Audiências
Públicas sobre: Populações Indígenas, Presidiários, Comunidades Israelitas e Participação do
Professor Darcy Ribeiro - Secretário de Educação do Estado de Minas Gerais. E, para constar,
eu, Carlos Guilherme Fonseca, Secretário, lavrei
a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente. - Constituinte Ivo Lech.

ANEXOÀ ATADA 10' REUNIÃO DA S(Jf3COMISSÃO DOS NEGRos, POP(Jl.AÇÓES
I!'IDfGElYAS, PESSOASDEFICIENTESEMINORlAS. REALIZADA EM 4 DE MAIO DE
1987,ÀS 8HORAS, iNTEGRA DOACOMPANHAMENTO TAQ{JJGRÁFlCO, COMP(JBUOIÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTEDA S(Jf3COMlS&\0, CONSTlTaJI'ITE IVOLECH
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Havendo
número regimental, declaro abertos os trabalhos
de mais este dia de audição pública da Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias.
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A nossa pauta de audição, hoje, contempla os
deficientes visuais.
Teremos neste período da manhã, a oportunidade de ouvir as lideranças de vários Estados,
aqui presentes, para enfocar a questão do deficiente visual. Estão aqui, também, representantes
de associações, de movimentos, Associação Brasileira dos Deficientes Visuais, que vai falar em
nome deste segmento.
Apelamos aos nobres depoentes que não excedam o tempo de dez minutos, para que possamos
ouvir todos da maneira mais equânime possível.
A seguir os depoimentos, ou durante estes, serão
os mesmos questionados pelos Constituintes
membros da Subcomissão.
Convidamos, no mesmo passo em que agradecemos a presença, já antecipadamente, de todos,
o Dr. Manoel de Aguiar, Presidente da Associação
Pernambucana de Cegos, para apresentar o seu
depoimento perante a Subcomissão dos Negros,
Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias.
O SR. MANOEL DE AGUIAR - Constituinte
IvoLech, companheiro de luta, Presidente daSubcomissão; Srs. Constituintes, companheiros de luta, Sr'" e Srs:
Nós, deficientes visuais deste País, numa grande parcela, ratificamos um documento encaminhado a esta Subcomissão que versa sobre as
questões básicas, as necessidades consideradas
prioritárias para nós, pessoas deficientes, e para
nós, cegos. Essa união de forças das pessoas
de ciência vem, fundamentalmente, não só registrada nas 14 propostas, mas vem, em princípio,
resgatar o direito de cidadania deste segmento
social, cidadania esta que esteve, ou está sempre
à margem do contexto social, que está sempre
relegada a um plano inferior, colocando o segmento em condições de vida e de respostas de
suas necessidades quase a um holocausto máximo.
Gostaria, como representante d!'l região nordestina, especificamente de Pernambuco, de chamar
a atenção dos Srs. Constituintes de que, neste
País, as questões das pesso.as portadoras de deficiências sempre preocuparam mas preocuparam
pouco os govemos, nos diversos níveis, ao tratar
dos efeitos, sendo que as causas estão sempre
em consideração nenhuma.
Assim, eu gostaria de colocar algumas questões genéricas para, depois, ater-me fundamentalmente às questões de nós, cegos.
Neste País, a estatística, que não é nossa, é
uma estimativa da ONU, atribui 10% da população brasileira como deficientes, ou como portadores de deficiências. Neste País, a prevenção
não é levada ao grau de seriedade e de esclarecimento necessários. As causas, que estão aumentando o contingente de pessoas deficientes, são
a fome, o acidente de trabalho, o acidente de
trânsito, as causas genéticas, e não percebemos,
nem sentimos sequer uma ação govemamental
que venha a limitar esse crescimento, especificamente na área da deficiência visual, pois na nossa
região, a avitaminose está levando à cegueira.
Grande número de companheiros, de cidadãos
brasileiros, estão ficando cegos pela fome, estão
ficando cegos porque não têm a orientação prénatal, não existe um esclarecimento quanto ao
pré e ao pós-natal. Não há esclarecimento da
comunidade para as questões das doenças here-
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ditárias, das síndromes. Nesse aspecto, a prevenção, a causa, neste País, não é sequer encarada.
Exemplificamos que várias das pessoas hoje portadoras de deficiência não o seriam se tivesse
havido das que pudessem propiciar o esclarecimento das pessoas. A estatística mostra que este
País detém, hoje, quinhentos mil hansenianos,
que é uma doença curável. Este País detém um
percentual altíssimo de cegueira pela avitaminose.

deficientes, não fiquemos mais uma vez marginalizados, nem decepcionados, como a questão da
Emenda n° 12, que foi aprovada e, até a presente
data, não foi regulamentada.
Srs, Constituintes, não é só fundamental ter
as grandes premissas, mas também os mecanismos que tomem isso realidade para nós, pessoas cegas e portadoras de deficiências. Muito
obrigado.

Então, esta é a minha primeira colocação: vamos nos ater não só aos defeitos, vamos às causas. E, agora, vamos aos efeitos, principalmente
denti o da questão dos cegos. Se olharmos a história deste País, constataremos que o enfoque dado
pelos organismos e instituições particulares ou
govemamentais tem focalizado a questão do cego
de maneira discriminatória, segregacionísta, assistencialista e partemalista, e tem feito isto como
uma opção mais cômoda para os próprios governos; govemos esses que, ao invés de encarar o
cidadão cego, como diz a Constituição hoje vigente, como cidadão brasileiro que tem direito à educação, à profissionalização, não faz essa mesma
Constituição qualquer menção que elimine os cegos dessa participação. Mas é mais cômoco colocar ai questão do cego de maneira ísolacíonísta,
porque atende às necessidades filantrópicas e patemalistas.
Srs, Constitumtes, nas 14 propostas que os Srs.
têm em mãos verificarão que elas versam fundamentalmente sobre estas três questões: da educação, da reabilitação e da profissionalização. E a
primeira delas fala da garantia de que todos são
iguai's perante a lei, sem discriminação de sexo,
raça, trabalho, credo religioso, convicções políticas e/ou ser portador de deficiência. Esta é a
questão do resgate à cidadania.
Gostaria ainda de deixar, como colocação fundamentai, que o cego, no Brasil, não está tendo,
fundamentalmente, o direito à escolaridade. A
evasão escolar do cego é de maneira gradativa
e preocupante. Os nossos companheiros não estão tendo estímulo à educação - e pasmem -,
existe até em certas regiões condições mais propícias, ou menos ruins, para a escolaridade do cego.
Mas eles não estão sendo estimulados porque
a sua cidadania, o respeito humano, o respeito
ao cidadão não está sendo levado em conta.
Deixaria eu ainda outra preocupação, que seria
o enfoque dessas questões, não da maneira tradicional, não da maneira atual, mas colocando, antes de tudo, o caminho da integração, e, fundamentalmente, da emancipação da pessoa. E uma
pessoa só será dignamente emancipada quando
tiver respeitado o seu direito de cidadão.
. Creio que outros companheiros falarão sobre
a questão mais específica, a questão do braille,
do acesso à informação, do acesso ao mercado
de trabalho, falarão da questão da reabilitação.
Eu não gostaria de esgotar estas questões, porque
temos, inclusive, companheiros com maior vivência e competência para tal. Mas, finalizariao meu
pronunciamento, nesta Subcomissão, deixando
a preocupação fundamental de que, neste nova
Carta Magna, que ora está em elaboração, não
fiquem apenas colocadas premissas e parâmetros
maiores que permitam ao cidadão brasileiro ter
acesso ao trabalho, à educação, à reabilitação,
a um convívio social digno, mas que ela crie também mecanismos para que isto se transforme
em realidade, para que nós, principalmente os

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Agradecemos ao Dr. Manoel de Aguiar, da Associação Pernambucana de Cegos, o seu depoimento ante
o Plenário desta Subcomissão, e convidamos o
Professor Edson Lemos, do Conselho Brasileiro
do Bem-Estar dos Cegos, do Estado do Rio de
Janeiro, a prestar o seu depoimento para o Plenário e os convidados desta Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes
e Minorias.
O SR. EDSON LEMOS - Exrn" Sr. Constituinte Ivo Lech, mui digno Presidente desta Subcomissão, Srs. Constitwntes, SI""e Srs. prezados
colegas, compenheiros de luta:
Estamos aqui representando o Conselho Brasileiro para o Bem-Estar dos Cegos, entidade de
caráter nacional, com trinta e três anos de existência, sempre em luta pelos direitos das pessoas
deficientes visuais.
Os deficientes procuram inserir, no novo texto
constitucional, pontos que venham garantir, defender ou assegurar muitas das conquistas já realizadas, embora não estejam nos textos constitucionais.
Permitam-me dizer que, historicamente, os deficientes visuais conseguiram esse direito há 133
anos, fruto não de um ato de filantropia ou de
patemalismo, mas sim pela própria iniciativa do
Governo Impenal, durante o Segundo Remado.
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precipuamente com o problema dos deficientes.
Em 1969, houve um preceito, permitindo a educação aos excepcionais por parte do Governo.
Foi quando houve, sob o ponto de vista constitucional, a primeira providência A oportunidade que
surge, neste momento, com a redemocratização
do Brasil, apartir de 1965, deu ensejo a que todas
as categorias de deficientes se preocupassem em
levantar os seus problemas, para opinar, junto
aos Constitumtes, no sentido de inserir na Consti·
tuição o que mais nos preocupa.
O Conselho Brasileiro para Bem-Estar dos Cegos, já em 1965, passou a fazer consultas às suas
msítuínçôes e a fazer reuniões para levantar esses
problemas. Imaginou-se, posteriormente, num
porgrarna que foi previsto pelo Ministério da Educação, a idéia de levantar todas as questões que
fossem de angústia das diferentes deficiências.
E o Minsitério da Educação, ouvindo todas as
entidades de caráter nacional, e outras que não
eram de caráter nacional, conseguiu fazer um
elenco, através de uma comissão, de que fizeram
parte representantes de entidades nacionais; foi
feito um documento em que basicamente os pontos dos direitos e das garantias individuais foram
contemplados: a prevenção das deflclêncras, o
direito à educação e ao emprego, a admissão
ao serviço público e ao emprego na iniciativa privada.
A organização do trabalho para as pessoas portadoras de deficiências que não podem integrarse no mercado competitivo, a segurança social
e medidas facilitadoras de integração social, então, todos esses pontos foram abordados em um
documento, que foi apresentado ao então Sr Ministro da Educação. O Conselho Brasileiro contribuiu com as suas sugestões, fazendo parte do
grupo das entidades que, naquela ocasião, tinham
se mobilizado para levantar as questões E foi
feito um documento básico que passou, posteriormente, a ser discutido por deficientes, por algumas associações isoladas e por grupos de deficientes, num sentido muito natural, muito lógico,
para ver se as questões que tinham sido levantadas pela comissão do Ministério da Educação
atendiam, realmente, às necessidades dos deficientes, que eram os interessados.
Então, durante o ano de 1966, foram realizados
encontros, reuniões, mas sempre tomando por
base o documento original que foi baseado nas
consultas de totas as entidades nacionais, algumas particulares, que quiseram contribuir e deram os seu subsídios para a elaboração daquele
documento.

Infelizmente, essa conquista, que se deu há
mais de cem anos, não frutificou em todo o território nacional, e foi preciso passar quase que mais
cem anos, cerca de oitenta anos, para que uma
nova iniciativa, também governamental, e não filantrópica, desse continuidade a esse atendimento educacional. E, ao longo da História, os cegos
têm procurado galgar as suas conquistas, através
do esforço, através do empenho pessaol junto
às autoridades, através de algumas leis que foram
abrindo as portas aos deficientes visuais Ainda,
historicamente, no seu ponto de vista já abrangente, a educação, o atendimento aos deficientes,
levou até 1960, desde a primeira iniciativa da educação para os cegos, em 1854, portanto, mais
Ultimamente, os deficientes, reunidos pela
de 100 anos, defendendo temas dessas iniciativas
orientação do Ministério da Cultura, discutiram
assistemáticas, sem que houvesse, de fato, uma
o documento-base, em três encontros: um em
orientação política para o atendimento às defiFlorlanópohs, um em Belo Horizonte e outro aqui,
ciências de modo geral. A partir de 1960, tivemos
em Brasília, no final do mês passado. O documenum início de uma institucionalização, por parte
to-base foi discutido em Florianópolis, e o Consedo Governo, com a criação de campanhas para
lho Brasileiro não pôde comparecer por motivos
atender às diferentes áreas. Já, na década de 70,
particulares, mas como o documento-base a ser
vamos ter um desenvolvimento de caráter do pródiscutido era aquele que tinha sido elaborado com
prio Governo preocupado em traçar uma política
a fim de organizar o atendimento aos déficientes. , _base nas sugestões de todas as entidades, o Conselho Brasileiro ficou tranqüilo, porque esperava
Então, historicamente, poderíamos dividir o
que o documento de Florianópolis viesse a apriatendimento aos deficientes nessas três etapas.
morar o documento original. Posteriormente,
Mas, como o nosso tempo é curto, vamos nos
houve um segundo encontro em Belo Horizonte,
prender, especificamente, ao problema da ConstiO Conselho, também, não pôde participar, por
tuinte atual, porque todas as outras Constituintes,
motivos alheios à vontade da própria direção do
a de 1824, a de 1891, a de 1934, a de 1946,
Conselho. Mas, sabíamos que o documento-base
a de 1977, elas praticamente não se preocuparam
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estava sendo discutido em cima das propostas
e das sugestões apresentadas pelas entidades,
num levantamento feito em 1965.
Finalmente, a coordenadoria do Ministro da
Cultura, em programa que estava desenvolvendo,
fez uma terceira convocação, para a elaboração
final do documento em Brasilia.E eu estou citando isso, Sr. Presidente, Constituinte IvoLech, porque o Conselho, nessa oportunidade, compareceu para a discussão final desse documento que,
conforme a pauta, teria a sua elaboração em Brasílía. Mas, ao chegarmos a essa reunião, no dia
29 ou dia 30 de março, fomos surpreendidos
com a mudança da pauta, e o documento que
tinha sido aprovado em Belo Horizonte foi considerado como o documento final, como o documento básico para ser apresentado à Constituinte.
O Conselho Brasileiro,por não concordar com
a forma com que o documento tinha sido elaborado em Belo Horizonte,pelas incorreções, pelas
impropriedades, pela forma de omissão de muitos
dos pontos importantes e que já tinham sido levantados pelas diferentes áreas, o Conselho Brasileiro entendeu não subscrever e não ratificar o
documento, porque não quis participar de uma
reunião, apenas para homologar o documento,
tendo sido chamado, de acordo com a pauta,
para a elaboração final.
E o Conselho Brasileiro estava tranqüilo, porque sabia que, se a matéria fosse discutida, aqueles pontos principais, básicos, de interesse das
organizações, das entidades, seriam preservados
nessa reunião final. Mas, se não o fossem, o Conselho Brasileiro para o Bem-estar dos Cegos se
curvaria à vontade da maioria e, se a maioria depois de avertida das omissões cometidas em Belo
Horizonte, das incoerências cometidas em Belo
Horizonte, depois de uma análise leal, de uma
análise sincera, pudesse fazer as suas correções
naturais, ou se fizesse, o Conselho se curvaria
e assinaria o documeto. Infelizmente, isso não
foi possível, porque o Conselho teria de, nessa
última reunião, apenas homologar o documento
que tinha sido apresentado.
Por isso, ao sairmos daquela reunião, passamos
telegrama a V. Ex' e redigimos uma carta, dizendo
que não estávamos subscrevendo o documento;
passamos telegrama ao Exm" Sr. Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte, Dr. Ulysses
Guimarães, nos mesmos termos, e a todas as
Uderanças dos Partidos, mostrando a nossa discordância. Mas, evidentemente, não queremos
discordar até o fim e, por isso, trouxemos um
documento, que passo às mãos do Sr. Presidente,
Dr. Ivo Lech, em nome do Conselho Brasileiro,
esclarecendo que o nosso documento, basicamente, está montado em cima do documento
original, e antende a todos os anseios dos deficientes, mas, sem as incoerências, sem as lacunas
e sem alguns posicionamentos que não podem
e que não devem ser esquecidos na Constituição.
O Conselho Brasileiro,para atender, para colaborar mais ainda com a Comissão, não se cingiu
a apresentar, apenas, um documento básico que,
em síntese, corresponde, mais ou menos, a questões que foram levantadas no documento de Belo
Horizonte, apenas sem as incoerências, sem as
lacunas e sem as omissões, que poderão ser facilmente comprovadas, com uma simples comparação do documento.

Não tenho tempo aqui para explicitar, mas os
Senhores Constituintes deverão estar alertados
para os pontos em que há identidade em relação
ao contéudo, mas a apresentação, a forma e os
objetivos deixam muito a desejar no documento
de Belo Horizonte.
E o Conselho, além de apresentar esse documento analítico, se a Constituição for analítica,
apresenta também uma proposta calcada nos termos da Emenda Constitucional na 12, apliando
e corrigindo algumas lacunas também daquela
emenda, no caso da Constituição tender para uma
Constituição sintética, uma Constituição simples.
Todos os problemas, desde o trabalho, a educação, a prevenção, a reabilitação, o atendimento
médico, o acesso à comunicação, aos equipamentos, aos materiais especializados, tudo está
previsto em um único artigo, que dependeria, posteriormente, de uma regulamentação. Eu, particularmente, entendo, se dependesse de mim, apenas, que seria essa a orientação, em que os assuntos, posteriormente, fossem tratados em lei ordinária, fossem regulamentadas e não ficassem como ficou a a nossa Emenda Constitucional na
12.
E uma terceira estratégia do Conselho foi ressaltar os pontos que mais dizem respeito aos deficientes visuais, sem excluir as outras deficiências.
Então, é uma terceira contribuição apresentada
pelo Conselho Brasileiro, que representa entídades em todo o Território Nacional, o Conselho
Brasileiro,que é uma organização filiada à União
Mundialdos Cegos e que tem uma representação
dentro dessa União Mundialdos Cegos; o Conselho Brasileiro que pertence à União Latino-americano - ULAT; o Conselho Brasileiro que tem,
ao longo de 33 anos de sua existência, procurado,
com as dificuldades naturais de uma entidade
particular, tem procurado contribuir para com os
deficientes, para sua melhoria e seus direitos na
vida social, para facilitara sua emancipação sócioeconõmica.
E é com esse passado do Conselho Brasileiro
para o Bem-Estar dos Cegos que nós entregamos, hoje, à Comissão que tratará do problema
dos deficientes, a nossa contribuição, na certeza
de que, aspectos como o problema da admissão
ao serviço público, que os deficientes visuais conseguiram, graças a um decreto - se não me
falha a memória - de 1942 ou 1943, do então
Presidente Getúlio Vargas, e que, até hoje, não
foi regulamentado. Mas o acesso, o direito ao
serviço público ainda não está totalmente garantido e é preciso que se garanta isso na nova Constituição. Os direitos dos deficientes visuais e de
qualquer outro deficiente de poder comprovar a
sua capacidade para o exercício da atividade a
que se propõe no serviço público. Isso não pode
ser omitido na Constituição. Não pode ser omitido, na Constituição, o atendimento àquelas pessoas deficientes, com deficiêntes, com deficiências graves, que não tenham condição de competeir no mercado de trabalho e que precisam
ter um trabalho protegido, para essas pessoas
que não podem ou não tenham condição de competir no mercado de trabalho.
Então, é preciso regulamentar o trabalho protegido para os deficientes. Existem as empresas
pedagógicas, que preparam o deficiente até ele
se integrar, mas existem aqueles deficientes que .
não têm condição de se sustentar, de prover a
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sua própria existência. Então, a Constituição deve
tratar desses problemas. A Constituinte deve dar
mcentivos também às empresas que mantiverem
serviço protegido para esses deficientes.AConstituição deve prever,também, uma ajuda, uma pensão, para aqueles incapacitados totalmente, que
não podem sequer pertencer a um trabalho protegido, porque nós, deficientes, que conseguimos
nos educar, que conseguimos nos reabilitar, temos vivido, até hoje, sem o amparo da Constituição, mas os outros, Senhores Constituintes,
têm vivido ao amparo de entidades particulares,
do patemalismo e da caridade. O Estado, o Governo, a União, o Município devem se preocupar -, •
com isto. Nós, os deficientes físicos, que nos edu- , \
camos, que atingimos o curso superior, ou até
mesmo a pós-graduação, precisamos garantir para todos um direito constitucional que, até hoje,
só tem beneficiado alguns privilegiadose que não
são deficientes, apenas poucos privilegiados,esta
é que é a verdade, são beneficiados no Brasil.
E é preciso que todos sejam privilegiadose beneficiados. Muitoobrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Muito obrigado ao Professor Edson Lemos pelo seu depoimento, prestado perante esta Subcomissão. Convidamos o Dr. Luzimar Sombra, para prestar o
seu depoimento ante o Plenário desta Subcomissão. Dr. Luzimar é advogado, tem trabalho realizado nesta área.
Solicitamos aos Senhores depoentes que se
atenham o máximo possível ao tempo máximo
de 10 minutos, para dar oportunidade a todos
os representantes de liderança a que prestem sua
participação, e também um tempo para um debate final com os Srs. Constituintes.
Com a palavra o advogado Luzimar Sombra.
O SR. LUZlMAR SOMBRA - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, Sr'" e Srs., procurei me ater
dentro do tempo disciplinarmente marcado, e
queria até pedir ao Sr. Presidente dos trabalhos,
quando faltassem dois minutos, para esgotá-lo,
que me avisasse. Creio que a disciplina é uma
das coisas fundamentais na vida de cada um.
E, por isso, procurarei trazer um depoimento simples, sobre a questão dos direitos das pessoas
portadoras de deficiências, dentro daquilo que lenho visto, estudado, analisado, discutido; tenho
ouvido e tenho vividoe, às vezes, não compreendido.
De maneira sintética, nós podemos dizer que
as pessoas deficientes passaram por três estágios
em nossa história. O primeiro estágio, do abandono completo, em que não se cogitava dos seus
direitos, não se cogitava de sua inserção na sociedade, enfim, naqueles velhos tempos gregos e
romanos, em que os recém-nascidos, com deformidade muito acentuada, podiam ser livremente
expostos, isto é, abandonados para morrerem sozinhos. Depois, tivemos um período que todo
mundo conhece, que é caracterizado pela caridade pública, sobretudo pela Igreja,na idade média,
e, depois, esta fase sendo estendida para as cidades livres, com a caridade oficial. Terminado o
período caritativo, no Século da Luz, ou seja, no
Século XVIII, começou o período das tentativas
de educação, em que a história registra primeiro
a tentâtiva feita com'os deficientes auditivos, por
um abade, que fundou uma escola em 1760, e
24 anos depois Valentim fundou uma também
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na França, em Paris, uma escola para deficientes
visuais,a primeira da história da humanidade. Logo em seguida, veio a preocupação com a educação, com o atendimento dos deficientes mentais,
e posteriormente com os deficientes físico-motores. Quando nós chegamos, em 1960, no Brasil,
houve o período das campanhas; depois, a criação de um órgão, em 1973, encarregado de coordenar toda esta parte de educação, para as pessoas portadoras de deficiência.
De uma maneira muito sintética, nós poderíamos dizerque houve uma evolução paralela entre
a educação e as modificações das concepções
do direito,partindo de um direito primitivo,cruel,
de 'certo modo, até chegarmos a um direito natural, hoje, mais consagrado como direitos humanos. Poderia, se tivesse tempo, falar aqui de uma
série de inclusões, de declarações universais ou
particulares sobre os direitos das pessoas deficientes. Mas,poderíamos resumir e, aí,eu gostaria
de chamar a atenção dos Srs. Constituintes,poderíamos resumir, em poucas palavras, dizendo que
apenas 5 grandes grupos de direitos afetam as
vidas das pessoas deficientes, e que se esses 5
ramos do direito, esses 5 compartimentos merecessem um tratamento justo, as pessoas deficientes ficariam bem amparadas. O primeiro deles
é o direitode não discriminação. Eu poderia dizer
que não é o direito de não discriminar uma coisa
estranha, desconhecida. Só na Carta, ou na declaraçiío universal sobre os direitos da criança, existem dois dispositivos que proíbem discrinação.
Na nossa Constituição, está lá o art. 53, pribindo
discriminação, e na Emenda Constitucional rr 12,
também há proibição da discriminação. É claro
que a Nova Constituição deverá colocar coisa ses exatos, se a discriminação deva ser por deficiência, ou por não deficiência, ou por isto, ou por
aquilo. Eu gostaria que o princípio da não discriminação ficasse consignado na Constituição. E
de que maneira? De maneira objetiva, para não
ensejar dúvidas ao intérprete futuro; eu gostaria
de colocar um pouco da minha experiência para
os Srs. Constituaintes:as fórmulas jurídicas muito
abertas quase sempre não têm muito valor, porque elas se prestam para dúbias interpretações.
Mas também as fórmulas jurídicas muito amarredes, muito detalhistas, também sofrem os seus
problemas, porque não permitem uma elasticidade maíor.
Então, seria o meio termo, ainda que para os
Srs. Constituintes pareça o caminho mais justo.
Procurar a objetividade, sem cair numa generalidade muito grande, nem numa especificidade
também muito ferrenha, porque, do contrário, teremos não uma Constituição, mas um regula,
mento: não uma Constituição, mas uma série de
diretrizes gerais, cuja interpretação dependerá da
boa vontade de cada um.
O segundo grupo do direito, todo 1TI'\ildo já
discutiu, já falou, é a saúde. Dentro da saúde,
o capítulo da prevenção, esse não é um problema
espedfico dos cegos, mas é um problema específico> das pessoas deficientes, senão, de todos
os seres humanos hoje. Quando nós 'comemos
alímentos deteriorados, com inseticidas etc., é um
problema de todo mundo, não é problema só
da deficiência. Previnir as deficiências, portanto,
é realmente um assunto importantíssimo.
Terceiro, educação. Entendo a educação como
um capítulo especial; a reabilitação, para aqueles

que já foram educados e sofreram problemas
posteriores; profissionalização, também, ou seja,
um ensino profissional; o direito de acesso ao
trabalho, seja a um trabalho privado, seja a um
trabalho público.
Mas, aqui, há uma coisa que ninguém falou
ainda, certamente vão falar,não é importante apenas assegurar o direito de trabalhar, é preciso
que a Constituição assegure às pessoas deficientes mais que isto, o direito que elas possam demonstrar, no momento oportuno, que podem trabalhar com os meios que lhes são adequados.
Sei que aqui, na platéia, existe gente hoje trabalhando com um terminal de uma grande firma,
em matéria de programação. Isto, talvez, há 20
anos, fosse um sonho. Então, um cego, hoje, para
ser programador, talvez tenha muito mais facilidade, usando um tipo de terminal deles, do que
há 20 ou 15 anos atrás, quando não existia. Então,
as soluções estáticas, creio eu, devem ser evitadas.
Por último,eu colocaria a segurança social. Não
é segredo para ninguém que as pessoas deficientes, pelo menos a grosso modo, podem ser divididas em três grupos. Um grupo, infelizmente, vai
ser dependente a vida inteira. Não adianta lirismo,
não adianta romantismo, não adianta teoria. O
indivíduoficarápreso à sua deficiência,sem poder
contríbuír para a sociedade, porque este foi um
designo da natureza. Então, esse grupo tem que
receber uma assistência mesmo, porque é gente,
porque é pessoa, e como pessoa, com gente,
o Estado tem a obrigação de sustentá-lo e prover
uma vida com dignidade. Seja chamado isso de
patemalismo, assistencialismo, ou o que quiserem, mas a verdade é que há um dever do Estado
de manter, de preservar, de garantir a sobrevivência digna de um grupo e de seus direcionados.
Nós temos um outro grupo, que é o intermediário,que é aquele que pode fazer alguma coisa,
mas não pode fazer muito. Então, esse grupo
precisa de uma legislação temperada, uma legislação intermediária, que lhe garanta assistência,
enquanto precisar de assistência, e que lhe garanta o direito de educação, de trabalho, na medida em ele possa se educar, possa trabalhar,
possa se integrar na sociedade.
E temos, finalmente, o grupo dos privilegiados,
já que se falou tanto em previlégio aqui. Entre
os deficientes visuais, nós temos gente aqui com
doutorado, com mestrado, professores, economistas, engenheiros, e temos os cegos com outros problemas, com outras dificuldades, e que
sofrem as vicissitudesde todo o sistema nacional,
inclusive a falta de escola; que eles cheguem a
ter um grau de instrução e que a gente possa
nivelar todos os cegos por cima, porque seria
um absurdo nivelá-lostodos por baixo.
Então, acho que a legislação para ser bem feita
deve ter em mente esses 3 grupos de pessoas,
garantindo a uns o direito de trabalhar, com os
provilégios que a intelectualidade lhes dá; para
outros, o direito de trabalhar o que puder, e terem
a assistência que merecem, pelas suas Iímitações;
e o terceiro grupo seja realmente assistido, porque
não lhes resta outro caminho. Então, penso que,
na Constituição, entre uma fórmula meio objetiva
e meio genérica, é o caminho que se deve seguir,
tendo em vista garantir a não discriminação à
saúde, à prevenção, à segurança social, ao direito
ao trabalho, à reabilitação, ao ingresso .no mer-
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cado de trabalho, mas, também a assistência
àqueles que não podem seguir este ritmo.
Por último, eu gostaria de deixar uma advertência não daquelas de censura, mas uma advertência no bom sentido, de estimular o intelecto
dos Srs. Constituintes. Não se esqueça nunca da
lição dos grandes juristas, da distinção que estabelecem entre a capacidade de fato e a capacidade de direito sendo a capacidade de direito
a aptidão de ter direitoe exercer obrigações, capacidade que todo mundo deve ter, pelo simples
fato de nascermos como seres humanos. E a
capacidade de fato, que é a aptidão de exercer,
pessoalmente, direitos e cumprir obrigações. Não
devemos confundir a capacidade de direito, que
todos devem ter, com a capacidade de exercer
certos direitos, que só alguns podem ter.
Dito isso, agradeço a oportunidade de, ligeiramente, apresentar estas considerações a esta
Subcomissão, e eu gostaria de passar ao Sr. Presidente, como uma lembrança deste encontro, a
minha dissertação de mestrado, em que abordei,
ou pelo menos fizuma tentativa de abordar, uma
evolução paralela de direito, da educação e do
trabalho, para as pessoas deficientes.Vouadvertir
o Plenário e lembrar aos Senhores Constituintes
que, nesta dissertação, não tem nenhuma formula
mâgica, não tem nenhuma proposta para a Constituinte, apenas um estudo teórico, mas com os
pés no chão. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Seixas) - Agradeço, em nome do Presidente desta Subcomissão, IvoLech, o oferecimento que faz o Dr. Luzimar Sombra de uma cópia da sua monografia
de defesa de tese.
E passo a palavra ao ·Sr. Roberto Soares de
Araújo, da Associação dos Deficientes Visuaisde
Goiás.
O SR. ROB~RTO DE ARAúJO - Sr. Presidente, lnlclalmente''eu gostaria de agradecer por
estar presente, aos nobres Constituintes e ao pessoal.
Analisando um pouco as falas dos meus antecessores, eu diriaque perece, e não só me parece,
que olhando com os olhos dos leigos,das pessoas
leigas, que insistem ainda em ter esta visão, eu
diria que o govemo continua cego, paraplégico,
surdo e com outras anomalias. Vejam que nós
ainda estamos na fase do abandono, da caridade.
Pouca coisa se fez, em termos práticos; muito
se tem em papel. muita campanha se fez, mas
nós que estamos na base, nós que estamos vivenciando o problema, de um modo especial a nivel
de Goiás, temos que, tristemente, dizer que. por
parte do Governo não conseguimos evoluirnada.
O que conseguimos até hoje é que existe um
grupo que é elite,e nós tristemente estamos nesta
elite,por força que foge a nossa capacidade. Estamos numa elite e, quando olhamos ao nosso redor, vemos que há deficientes passando fome,
deficientes sem nenhuma reabilitação, sem nenhum acesso, discriminado pela própria famílía,
e ficamos entlrlstecidos com isso, considerando
também que os seres ditos normais, as pessoas
que podem participar ativamente na sociedade,
ativamente, entre aspas, também se ressentem
dessa falta de o Governo cumprir o seu papel,
que é de dar aos cidadãos condições dignas.
Então nós, como dirigentes nos deparamos
com esse problema e vemos ai, dia a dia, sermos
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entregues a entidades particulares, que nada têm
a oferecer, pois sempre que são chamadas pelos
deficientes, pelas pessoas diretamente interessadas, insistem em relegar nossos direitos requisitados.
Em Goiás, quando chegamos diante dessas
entidades, ou mesmo do Governo. reivindicando
os direitos que todo cidadão tem, nós, de uma
forma mais efetiva, somos tachados de rebeldes,
de subversivos. Por quê? Porque parece que, neste
País, quando se reivindica direitos, quando se leva
à consideração a participação que todos nós queremos ter, que deixemos de ser meramente recebedores de beneficios e passamos a ser constribuintes, parece-nos que isto é assunto do poder.
Por que será? Será que não é mais interessante
que nós passemos a contribuir? Sinto que, a continuar como estamos, não sei o que será deste
País, visto que, por falta de uma prevenção, de
um tratamento mais condigno, esta Nação está
passando a ser uma Nação de multilados. Dia
a dia, caem pessoas de prédios, pessoas se acidentam, a fome cega, e não vejo nada prático,
qualquer coisa prática para que isso se reverta.
Estamos num ano em que se pretende colocar
no papel aquilo que toda a Nação espera, que
é a igualdade, uma igualdade que venha com
distribuição de renda, que venha com direito ao
acesso à educação, saúde, trabalho. O que nós
deficientes podemos esparar disso?
Acho que esperamos que uma luz ilumine, acho
que devemos acender essa luz, e essa luz depende
de cada um de nós aqui. Vejo que os nossos
colegas, como foi dito anteriormente, não podem
fazer parte dessa elite. Acho que deveríamos ser
130 milhões de pessoas componentes dessa elite.
Portanto, creio que devemos acender essa luz,
e digo que por falta dessa condição de frequentar
uma escola mais amiúde, de acesso a uma educação mais condizente com as nossas necessidades, por uma falta de divulgação da elaboração
desta Constituição, verifica-se que, em Goiás, por
exemplo, temos dificuldade em ter acesso, inclusive, ao Regimento da Constituinte. Eu não sou
entendido em leis. Não tenho entendimento nenhum sobre isso, mas sei, como vivenciador dos
problemas, sei o que é preciso. Sei que não preciso entrar pelas portas do fundo no serviço público. Não preciso disso, eu não preciso que, politicamente, alguém me passe pejas portas dos fundos,
ou que a lei me assegure isso. Eu não preciso,
desde que eu tenha uma educação à altura, um
tratamento condigno; eu tenho capacidade de
competir igualmente na sociedade. Acho que chega disso, inclusive dentro do próprio seio dos deficientes existe aquele assístenclalísmo que é muitas vezes, confundido. Quando você chega no
poder público e fala de assistencialismo, eles querem deturpar essa palavra.
Então acho que, .dentro do próprio seio dos
délicientes existe essa intenção de alguns de fazer
com que suscite essa questão de entrar pela porta
dos fundos. "O Governo tem que dar um certo
amparo, dinheiro, não sei o quê". Lógico que temos deficientes que certamente precisam ter esse
direito que é o de sobrevivência, mas temos que
ter muito cuidado na hora da reivindicação desse
direito. Porque eu não estou disposto a continuar
vivendo, vendo pessoas, colegas sobreviverem à
custa da nossa imagem, tampouco a ínícíanva
privada, ou o Governo usar isso. Acho que o Cons-

tituinte deve, como o Luzimar bem disse, ponderar muito; o Constituinte deve ponderar muito.
antes de colocar no papel.
É o que sempre faltou neste País. O que nos
falta em todas as áreas é sermos ouvidos, e é
o que a Constituinte nos tem dado oportunidade,
porque nunca neste País nada será feito em favor
de ninguém, deficiente ou não, que venha a atender as suas necessidades, sem que eles possam
dar a sua opinião. Nada, de cima para baixo. vai
dar certo. E se nós tivermos que fazer uma coisa
de baixo para cima, nós teríamos que fazer como
nós, deficientes, fizemos até hoje. Nós nunca ganhamos nada do Governo, sem o nosso próprio
esforço, e sempre que algo nos foi dado, algo
nos foi cobrado, e isso nos custou caro até hoje.
Então, eu gostaria que continuássemos ativos,
atentos e os Srs. Constituintes soubessem, diante
dessas nossas declarações, fazer suas considerações e colocarem, no papel, aquilo que todo
cidadão brasileiro, deficiente ou não, espera.
Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Seixas) - Muito
obrigado ao Sr. Roberto Soares de Araújo, da
Associação dos Deficientes Visuais do Estado de
Goiás.
Convidamos, agora, para o seu depoimento,
o Dr. Maurício Zeny, do Movimento de Cegos,
pela sua emancipação social. O Dr, Maurício Zeny
é sociólogo e é Deputado estadual pelo Rio de
Janeiro.
Com a palavra o Dr. Maurício Zeny.
O SR. MAURíCIO ZENY - Sr. Presidente da
Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas,
Deficientes e Minorias, Srs. Constituintes, senhoras e senhores, companheiros de luta:
A nossa estada aqui é para nós muito importante, porque este é um momento vital. Se nós
não conseguirmos colocar as nossas reivindicações agora, teremos que lutar por emendas constitucionais, e a gente nunca sabe qual vai ser o
grau de dificuldade para obtermos essas emendas. Certamente serão imensas.
E com isso em mente, ficamos muito satisfeitos
de vermos a nossa luta coroada por termos praticamente uma unidade em tomo de um documento aqui apresentado. Este documento representou, com todas as suas falhas possíveis, que
espero sejam corrigidas aqui, realmente a luta
de todos nós e a reflexão em cima de alguns
documentos já existentes. Felizmente, não tivemos aqui pilhas de documentos para confundir
os Srs. Constituintes.
Para começar, vou tentar realmente me ater
aos 10 minutos, mas é muito dificil, porque há
coisas incríveis a serem ditas; uma delas, por
exemplo, do nome desta Comissão constam Deficientes e Minorias. Certamente, nós somos uma
minoria, mas, por incrível que pareça, nem esse
atatus ainda conseguimos, para que possamos
lutar, também, como minorias. Mas é importantíssimo o destaque, porque se fosse colocado apenas como minorias certamente ninguém nos reconhecería o direito de estar aqui.
Outra coisa que temos que carregar, por enquanto, é dizer que nós somos deficientes. Questionamos o porquê de sermos deficientes. Infelizmente, a discriminação que sofremos é tanta que
nem conseguimos ainda cunhar um termo melhor do que esse. Estamos tentando usar "por-
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tador de deficiência", que achamos que é até melhor que excepcional, mas ainda não conseguimos cunhar um termo que realmente nos defina.
Estou começando a falar de discriminação, daquela coisa que muito abstratamente nós dizemos: "somos discriminados". Todas as minorias
são discriminadas, muitos livros falam sobre a
discriminação e, muitas vezes, ela fica em abstrato. Mas esse negócio de discriminação é uma
coisa do cotidiano, uma coisa que nos atinge a
cada instante das nossas vidas e não estou sendo
dramático. Vou me ater aqui apenas ao problema
de nós, cegos e deficientes visuais, mas creio que
estarei falando em relação a praticamente todos
os problemas de todos os outros companheiros
portadores de deficiências.
Vamos começar a dar exemplos de como é
que a discriminação, em relação a nós, funciona.
V. Ex", é claro, já encontraram uma bengala de
cego? Existem várias por aí. Se eu disser que
para nós comprarmos uma bengala simples, que
tem apenas alumínio e elástico, em tubos facilmente confeccionáveis, é uma das coisas mais
dificeis? Eu duvido que o pessoal do Amazonas
consiga comprá-Ia com facilidade. Eu que sou
do Rio de Janeiro não consigo. Por quê? Nosso
instrumento de escrita e leitura é impressionante.
Talvez seja mais fácil um cego escrever com caneta do que usar o seu próprio aparelho para escrever o Braille, não existe. Nós não temos facilidade
de compra deste tipo de aparelho, e quando nós
queremos ser bem informados, sim, porque alguns de nós gostaríamos disso, aí a coisa se complica. Onde está o Braille? Há imprensas Braille
que funcionam pessimamente, por total falta de
apoio do Govemo brasileiro. Aqui, nós não temos
livros em Braille; não temos absolutamente nada,
praticamente nada, nesse sentido. Todos nós, que
concluímos uma faculdade, tivemos que usar recursos, como fita gravada, para ter alguns livros.
E V. Ex" sabem quanto é que custa uma fita
gravada. Agora, estamos ao sabor do mercado,
com o ônus de não termos as nossas coisas,
e aquelas coisas que todos podem usar e que
nós nos aventuramos a adaptar para nós são caríssimas.lsso é um mecanismo da discriminação.
A discriminação não é abstrata, ela funciona assim. Aí, pode-se alegar: "mas vocês não têm, vocês não conseguem se educar corretamente, não
conseguem melhor aprendizado, porque não têm
esse material". Aí não se questiona por que é
que não se tem este material. Uma coisa é certa:
pensar-se em vender, a preço de mercado, os
produtos para nós cegos é quase impossível, porque nossa maioria ainda é composta de pessoas
muito pobres, porque a cegueira no Brasil ainda
é um problema de higiene e sanitarismo.
Com relação a outra coisa importantíssima para
nós, que relfete bem como êque a discriminação
funciona, aquele famoso direito de ir e vir. Como
é que funciona isto? Normalmente, a gente pensa
que as pessoas devem poder se deslocar tranqüilamente e não serem impedidas. É claro, como
o problema não se apresenta, supõe-se que nós
não estejamos detidos à toa. Mas o problema
de ir e vir é um pouco mais complexo. Imaginem
V. Ex'" aquelas caixas de correio incríveis que a
bengala não detecta. A cabeça sim. Essa acha.
E o orelhão é ótimo, quando agente precisa dele
não encontra nunca. Mas, quando agente não
precisa, a bengala não acha, mas a cabeça sim.
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Então, são essas coisas que refletem, realmente, .:1 discriminação que nós sofremos. Ela não
é abstrata. O que está apresentando aqui aos Srs.
Constituintes é sanar, de alguma maneira, isto
que estamos aqui dizendo. Jamais vamos pensar
que estamos trazendo um documento maravílhoso, mesmo porque a Constituição trata muito
de aspectos gerais. Nós teremos de lutar pelas
leis ordinárias. Isso é fundamental, que nós lutemos contra a discriminação do dia-a-dia, essa
discriminação que leva a uma distorção incrível
da nossa imagem social. Por que é que ainda
se considera o cego um incapaz? Aí, nós podemos
enumerar uma série de coisas. Infelizmente, por
não termos acesso ideal à educação, ao trabalho,
à reabilitação, há o reforço desse conceito. Mas,
não porque a cegueira em si seja tão limitadora,
e sim as condições que fazem com que ela o
seja.
É importante, Srs. Constituintes, que isso seja
levado em conta, ao serem encaminhadas as nossas propostas. E é importante que V. Ex"', que
estão aqui nos ouvindo, lutem realmente, para
que essas propostas passem para a Constituinte,
e que depois que V. Ex'"voltarem ao Congresso,
não mais como Constituintes, estejam novamente
ao nosso lado, na luta por leis ordinárias justas.
N estaremos aqui para continuar lutando, creio
que todos nós que estamos aqui, com todas as
nossas possíveis divergências, como, aliás, ocorre
com qualquer segmento da sociedade brasileira.
Não somos nós os únicos a ter nossas divergências. Simplesmente as temos porque senão, um
dia, quando elas viessem seriam muito piores.
Um dia nós as resolveremos.
Gostaria de terminar dizendo que é importante
que essa discriminação a nós não seja refletida
na própria Constituição, ou seja, na forma de se
colocar os nossos problemas. Já se falou em Estatuto do Índio, não é isso? Já se falou em Estatuto
do Excepcional. Srs, Constituintes, não permitam
nunca que isso aconteça conosco, porque nós
também lutaremos contra isso. Estaremos todos
contra isso. O que eu quero dizer é que não haja
um capítulo à parte, para contemplar os nossos
possíveis direitos. Nós queremos ser cidadãos
brasileiros e o cidadão brasileiro deve estar contemplado em toda a Constituição e não apenas
em parte dela. Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Muito obrigado ao Dr, Maurício Zeny, pelo seu depoimento
ao Plenário da Subcomissão.
O Dr, Manoel de Aguiar nos lembra e a Mesa
se penitencie. Estão presentes o Constituinte Nelson Seixas, de São Paulo, a Constituinte Benedita
da Silva, do Rio de Janeiro, e o Constituinte José
Carlos Sabóia, do Maranhão. Está também presente o Relator, Alceni Guerra, Constituinte pelo
Estàdo do Paraná.
Nós convidamos, para prestar o seu depoimento, a Sra. Ethel Rosenfeld, da Associação Brasileira
de Emancipação do Deficiente Visual.
fI...::IRA. ETHEL ROSENFELD -Obrigada pelo
convite. Bom dia, Sr. Presidente da Comissão,
Srs. Constituintes, Srs, e Sr's presentes e todos
os companheiros que juntos trabalhamos e lutamos em prol de sustentar a nossa bandeira, ainda
tão pesada.
Vou pedir a gentileza de V. Ex' para que me
avise sobre o meu tempo, com 2 minutos de

entecedêncía,

Vou tentar não repetir o que os meus companheiros falaram; vou tentar fugir um pouquinho,
para complementar tudo que já foi dito.
Como educadora, com quinze anos de experiência no dia-a-dia com crianças portadoras de
deficiência visual e outras deficiências, junto com
a deficiência visual, nós viemos observando que
um dos maiores problemas que temos é o problema de esclarecimento ao público; é o problema
da divulgação de trabalho, da possibilidade de
uma criança deficiente se educar. Então, eu gostaria que se desse uma atenção especial a esta
questão da divulgação e esclarecimento, o que
ainda não é feito.A imprensa brasileira não atende
a nenhuma solicitação feita por nós, pessoas portadoras de deficiências, aos nossos eventos, aos
nossos encontros. Nós lutamos, trabalhamos e
às vezes queremos que a imprensa participe conosco, para mostrar a todos que nós existimos,
e nós cansamos de mandar ofícios, solicitar e
telefonar para toda a rede de imprensa, e ela nunca comparece. Por quê? Por que esta discriminação tão violenta a nós? O deficiente não dá
IBOPEainda neste País, s6 dá quando ele se toma
um deficiente que foi atropelado ou algo diferente,
e não quando ele mostra sua capacidade real
de trabalho e sua vontade de viver. Então, peço,
por gentileza, uma atenção especial ao problema
de divulgação e esclarecimento.
Em seguida, vou me ater mais à área de educação. Como representante da Associação Brasileira
de Educação de Deficientes da Visão, participando de vários encontros, nós viemos observando
a grande falha, neste País, na formação de professores especializados. Não está mais havendo curso de formação. E os poucos que existiam eram
cursos pequenos com carga horária bastante curta. A nossa reivindicação é que, pelo menos, no
curso normal da formação da professora primária
seja realmente inserida uma atenção neste aspecto, sobre a educação especial. No dia em que
essa professora se depara com uma criança deficiente, em sala, ela não sabe nem o que fazer,
e essa criança fica escondida, num cantinho, esquecida de todos. E assim nós dizemos que estamos trabalhando em prol da educação integrada
e essa educação é utópica. Eu estou me referindo
à educação integrada nas cidades grandes. Porque, como os companheiros que me antecederam já disseram, a educação às vezes nem chega
a determinados lugares, a educação especial a
que me estou referindo.
Então, nessa área de educação especial, também solicitamos que seja realmente enfatizado
o direito da matrícula das nossas crianças portadoras de deficiência, com capacidade intelectual
I!l0rmal, que elas possam ser matricul~das, de
direito e de fato, nas escolas. Porque dizem por
aí que qualquer deficiente por ir à escola, mas
quando nós chegamos, para matricular uma
criança, a diretora recusa a matrícula, alegando
mil desculpas e, uma delas, que a professora de
turma não está preparada para recebê-Ia.
Na formação de professores eu também gostaria de me referir à formação de professores especializados,como é o meu exemplo. Sou uma professora especializada na área de deficientes da
visão. Uma especialização feita entre aspas, num
curso curto, de 2 aulas por semana, durante o
período de um ano letivo,que teve a carga horária
de 180 horas. Isso não especiaIiza ninguém. Mas
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nós, por amor à arte, por amor ao trabalho e
por experiência pessoal, conseguimos desempenhar um trabalho até bom. Agora, quanto às crianças portadoras de deficiências - e estamos falando de deficiência visual, acredito que outros grupos já se referiram a outras deficiências - eu
peço uma atenção especial aos portadores de
múltiplas deficiências. Esses são realmente esquecidos, eles não existem para a sociedade.
Quando aparece uma criança portadora de paralisia cerebral que, por natureza já é hemiplégica,
portadora de deficiência na fala e também cega,
essa criança não tem lugar neste Brasil para ser
colocada; não tem lugar para estudar, para se
reabilitar, para nada, nem para brincar. Por que
quando ela vai à praça com sua mãe, brincar,
as demais crianças se afastam dela e ela causa
realmente uma situação de constrangimento. Isto
- eu volto a repetir - é a falta de esclarecimento
de público. Ela é uma criança normal, apenas
limitada.
Companheiros que me antecederam, não me
recordo qual, falou do termo deficiente e excepcional. E é o que eu digo. Nós, realmente, não
somos pessoas deficientes, porque de fôssemos
não estaríamos aqui, agora. Somos eficientes e
muito. Somos pessoas com algumas limitações,
talvez diferentes, com características pessoais.
Quanto à múltipla deficiência, além da criança
que já nasce com várias deficiências também existem aqueles que sofrem acidentes e se tomam
portadores de múltiplas deficiências; com esses
a questão é muito mais grave. Não existe uma
clínica preparada para treiná-los, para reabilitá-los
à vida, e eles são colocados dentro de casa, sem
poderem sair, dependendo de sua família e, muitas vezes, a família não tem nem condição de
cuidá-los, porque precisa trabalhar e continuar
sua vida própria.
Partindo para um outro ponto que seria o nosso
material, também já falado, e vou especificá-lo
mais na área de educação, toda criança tem o
direito a lápis e papel. A nossa criança cega vai
á escola e não tem direito ao material mínimo,
que é o mais barato que nós podemos ter, que
se chama "réglette" e função. Maís uma vez, por
amor à arte, compramos o material. Fazemos
campanhas junto a clubes de serviço e pedimos
material para os nossos alunos. É uma vergonha.
Muita criança nossa na escola às vezes tem o
material porque um Instituto daquela cidade tem
condições de fornecer o material para o período
de aula. Ela sai da escola, vai para sua casa ou
para o asilo, onde ela reside, e não tem condições'
de fazer uma tarefa de casa, porque ela não tem,
de novo a "réglette" e nem a função. Então, esse
aluno é marginalizado, ele não tem condições
para nada. A máquina Braille,que tanto nos ajuda
e é imprescindível ao nosso trabalho, só para dar
uma idéia aos Senadores, hoje ela custa na faixa
de 495 dólares e ela se encontra nos Estados
Unidos. Pouquíssimos de nós a tem. E por quê?
É aquela história; somos os privilegiados. E isso
me entristece, não gostaria de ser uma privilegiada, mas sou. Por que sou? Porque perdi a visão
e continuei no seio de minha família, que me
deu todo apoio, me deu tudo e continua me dando. Eu tenho máquina Braille,eu tenho uma bengala decente. Digo decente, porque as nossas
bengalas de brasileiros, embora de difícil acesso,
inclusive- me desculpem a honestidade - não
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são boas, são frágeis. Uma bengala americana,
que é a que eu uso, me dá muita segurança e
eu caminho com tranqúilidade e segurança com
a minha bengala. E por que nem todos podem
ter uma bengala boa, de tão fácil fabricação? E
por aí vamos em termos de material. A bengala
está custando 26 dólares, a que eu uso, tem de
vários preços. Eu trouxe um catálogo para deixar
com vocês do material americano. Nós temos,
por' exemplo, falando de material xerox, nós professores trabalhamos e temos que transcrever os
livros Brailles para nossas crianças, como já foi
dito, nossas imprensas praticamente não funcionam. Então, se eu tenho 10 alunos da mesma
série e do mesmo livro, tenho que passar horas,
transcrevendo folha por folha mesmo tema. E
quando existe uma máquina chamada terconform, apenas o Instituto Benjamim Constant possui uma - e se não me engano, São Paulo possui
outra - para tirar cópias para nós. Por que nós
não podemos tê-Ia em mais lugares, em mais
institutos? Uma máquina, que não é tão cara, mas
que se nós tivéssemos facilitaria os nossos trabalhos, já que não temos uma imprensa adequada.
E também na área prevenção, como também
já falaram, especificamente falando em deficiência visual, por que não exigir na hora da matrícula
escolar um teste visual, uma ida ao oftamoloqísta?
Porque muitas vezes as crianças que são repetentes de l' série, até dois ou três anos seguidos,
e as pessoas passam a considerá-Ia como portadoras de deficiência mental, quando a coisa é
outra. A. realidade é uma deficiência visual ou auditiva. E quando isso se descobre a criança já se
tomou, entre aspas, uma retardada mental, porque passaram a considerá-Ia assim e ela já é encaminhada para uma classe especial. Temos que
trabalhar em cima dos testes de acuidade VIsual
dentro das escolas também.
Agora, para terminar, gostaria de mostrar só
mais um item, dando, se me permite, um exemplo
da minha vida, porque eu acho que depoimento
pessoal também é muito importante. Todos os
companheiros já falaram bastante sobre muitas
coisas, e que quero dizer a vocês como eu sobrevivi a minha cegueira Perdi a visão aos 13 anos
e, a partir desta data, comecei a estudar o Braille
por estímulo de pessoas amigas que descobriram,
por acaso, que existia uma professora Braille, morando em tal lugar. A partir desse momento eu
fui ao Instituto Benjamim Constant, onde conclui
o meu ginásio, com a ajuda dos professores e
companheiros do Instituto O que foi maravilhoso
para mim a convivência, conviver com cegos foi
muito importante 'para mim. E depois continuei
os meus estudos. Como é que fui fazer o 2° grau?
Uma dificuldade, não sabia como enfrentar. A minha primeira tentativa foi na Escola Normal; fui
barrada por ser cega. Frustrei-me. Fui tentar, como se chamava na época, o estudo do Clássico.
Por já estar numa idade avançada, me sentindo
constrangida pelo atraso de idade, eu fizo chamado art. 99 e passei nas provas. Como foram feitas
minhas provas? Orais. Porque ninguém sabia como aplicar prova a um cego, ninguém sabia que
existia o sistema Braille. Isso me facilitou. Porque
fazer uma prova oral de Português é mais fácil
do que fazer uma prova escrita, mas não foi por
opção minha, foi por dificuldade deles.
Daí, eu segui os meus estudos e fui à faculdade
da mesma forma. Com a ajuda dos colegas, pro-

fessores, família e muitos ledores voluntários, passava todos os meus sábados e domingos, durante
quatro anos, dentro de casa, lendo, com esses
ledores voluntários, consegui concluir minha faculdade de letras, formando-me em professora
de Português e Inglês. E depois, com toda a mmha
formação e mais o curso de especialização, na
área de deficiência, eu quis ir trabalhar. Aonde?
Instituto Benjamim Constant, em termos de Rio
de Janeiro, caminho de todo professor cego, porque ainda não era permitido que nós ingressássemos no magistério comum, e para ingressar
no Benjamim Constant dependia de concurso.
E cadê concurso? E aí eu comecei a ficar parada
e frustrada. Uma pessoa qualificada com vontade
de trabalhar e sem poder trabalhar.
Um dia, atrevidamente, fui à Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, antigo Estado,
conversei com pessoas que trabalhavam na área
de educação especial, na área específica da visão,
e perguntei se teria espaço nesse trabalho para
um professor cego. E depois de conversarmos,
acharam que seria uma grande expenência para
a equipe, a minha entrada para o trabalho Agora,
como furar esta barreira, se a própria legislação
brasileira não me permitia ISSO? Mais uma vez
etrevrdamente peguei o telefone e pedi uma audiência com o então Secretário de Educação do
Estado do Rio de Janeiro. Fui a ele e conversei,
como estou conversando agora com os senhores,
neste depoimento. Ele se interessou e, seis meses
após, a Secretaria aprovou um processo, onde
dizia que eu era uma pessoa deficiente visual,
com limitações, mas com capacidade para trabalhar na área a que eu estava me propondo. Aí,
surgiu um novo problema: o exame médico, a
biometria. Para passar na biometria médica do
Estado, não se pode ter nem um tipo de problema
de saúde. E cego, então, é um problema seriíssimo. Comecei a ser examinada por toda a área
médica, quando cheguei no oftamologista, ele
não sabia o que fazer comigo, encaminhou-me
ao neurologista que me perguntou: "A senhora
perdeu a visão aos 13 anos, mas agora enxerga
bem, não é?" Eu, muito constrangida, disse-lhe:
"Não, continuo cega, Igual." Ele disse, então: "Como é que a Senhora quer trabalhar?" Eu lhe disse:
"O Senhor já ouviu falar no sistema Brailler?"
E mais uma vez, expliquei o que era o Braille.
Finalmente, após uma semana de trabalho dentro da biometria, eu consegui o "apta" e ingressei
no magistério público. E, a partir deste momento,
houve um concurso logo em seguida no Estado,
onde foram abertas as portas para qualquer companheiro, qualquer pessoa cega, habilitada ao
concurso, e vários colegas nossos fizeram provas,
passaram, mas quando chegaram na biometria
tiveram o mesmo problema.
Nem todos foram aproveitados nas suas áreas
de educação: nem os professores de Fracês, nem
os de Inglês, nem os de Português, porque as
escolas não sabiam o que fazer com um professor
cego. Resolveram encostá-los em secretarias, em
bibliotecas. E assim vem acontecendo.
Então, o meu pedido, que eu deixo hoje, aqui,
é que de uma vez por todas acreditem na pessoa
portadora de deficiência visual e, a partir do momento em que ela participar de um concurso,
e ingressar, que lhe seja dada a oportunidade
de mostrar a sua capacidade e não que ela seja
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encostada como uma pessoa incapaz, porque isso só contribui para nossa frustação e tristeza.
Agradeço a todos a atenção. Acredito que eu
poderia falar muito mais, mas o tempo é limitado
e eu trouxe algum material que posso deixar, depois, com os Senhores, como exemplos, modelos, pequenos recursos que temos para nossa
ajuda, o nosso dra-a-día, que poderiam talvez um
dia vir a fabncar no Brasil e não trabalhar em
cima da importação, pois que até nesse aspecto
temos dificuldades. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Muito obrigado. Professora Ethel Rosenfeld, não mencionamos propositalmente a sua qualificação profissional antes do seu depoimento, porque teríamos
a certeza de que a professora faria o afloramento
dessa questão e daria um testemunho rico, como
o fez, à Subcomissão. Muito obrigado, professora.
Nós gostaríamos de convidar a depor a Dra.
Regina Lúcia Giovanini de Sá, da Associação Brasileira de Deficientes Visuais, Bacharel em Direito,
a quem concedo a palavra
A SRA. REGINA LÚCIA GIOVANINI DE SÁ Sr. Presidente desta mui digna Subcomissão dos
Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, Srs. Constituintes, prezados colegas e pessoas que nos deram a honra de estar
conosco, neste momento.
O meu depoimento é bastante curto, talvez eu
nem faça uso dos 10 minutos que me são coferidos. Eu deixaria, aqui, com o Sr. Presidente, Constituinte Ivo Lech, apenas uma modesta sugestão.
Primeiro, sinto-me muito honrada em estar aqui
neste momento histórico. Já estive num que foi
a mudança da nossa Capital para o Planalto Centrai. Vi esta Casa do Congresso Nacional ainda
nos alicerces, ainda apenas uma terra vermelha.
E, agora, estou aqui, vivendo os momentos de
uma nova Constituinte que nasce aqui, no Planalto
Central, no Congresso brasileiro. Isso é emocionante, Senhores, muito emocionante!
Em conformidade com a nossa audiência de
hoje, eu também me sinto mais que honrada em
representar os deficientes visuais de Brasília. Sou
Presidente da Associação Brasileira de Deficientes
Visuais e temos lutado imensamente e observado
que as maiores barreiras estão exatamente no
campo legislativo.
Todas as vezes que precisávamos de um registro no Conselho Nacional de Serviço Social, havia
uma barreira; quando da votação nas últimas eleições, a lei eleitoral não contemplava o deficiente
visual e assim por diante. Seria até me alongar
muito. As prefeituras rnurücípaís também. Os próprios elevadores dos prédios dos Ministérios,
quando da inauguração da nossa Capital, eles
tinham voz, eles falavam e nós, deficientes visuais,
não tínhamos a menor dificuldade em encontrar
o andar que precisávamos, porque ele dizia que
estava naquele andar e que a porta estava aberta.
1'10 entanto, agora, eles se quedam mudos, talvez
por falta de assistência técnica, eu imagino.
A essa mui digna Subcomissão, eu trago um
parecer que nos foi oferecido pelo Dr. Dalmácio
José de Souza Madruga, um companheiro advogado que se habilitou a pensar junto conosco
sobre o texto que deveria ser contido na nova
Constituição. Após pensarmos bastante, chegamos a um texto que passo às mãos do Senhor
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Presidente e para ajuizamento dos colegas e melhor conhecimento, o texto diz o seguinte:
"Primeiro, levamos em conta que a nossa
Constituição tem que ser perene e que o
fato social é mutante. Ela deveria ser abrangente, o mais que possível, e flexível, justamente porque o fato social é mutante também."
Como um dos colegas reportou, há qumze
anos, não tínhamos determinadas coisas e agora
as temos. E dentro de 15 anos, certamente, teremos outras, e ela terá de ser flexível. E o nosso
texto é o que pensaríamos ter no bojo da Carta
Melgna:
"Caberá ao Estado, em lei ordinária, oferecer meios que facilitem as condições de vida
das pessoas portadoras de deficiências físicas, sensoriais e mentais."
Isso porque, senhores, ensejaria um posterior
pensamento em favor das nossas necessidades.
Quando os nobres parlamentares estiverem já nos
seus trabalhos normais, nós teríamos, talvez,
oportunidade de falar com eles e falar das nossas
necessidades com mais vagar e maiores detalhes.
E outro, que teríamos então, neste momento, o
uso do nosso direito de pleitear meios para facilitar
as nossas condições de vida.
Como disse o colega, orelhões que não possamos bater com a cabeça, corrimões nas escadas,
esses são detalhes da nossa vida cotidiana. AEthel
falou aí da imprensa Braille, recopiação de livros,
etc., e os Senhores Constituintes teriam a força
de pugnar nessas leis ordinárias; essas leis nos
seriam muitíssimo importantes e, tenho absoluta
certeza, não seríamos esquecidos nesta fase.
Sendo assim, para não me alongar mais já são 11 horas e tanto, quase meio-dia - eu
deixo aqui os meus mais sinceros agradecimentos à Subcorrussão por nos ouvir, aos colegas
por estarem presentes e, ao Dr. Dalmácio José
Madruga, por ter oferecido este documento. Obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Agradecemos o depoimento da Dr' Regina Lúcia Giovanini
de Sá, Presidente da Associação Brasiliense de
Deficientes Visuais.
Convidamos a seguir, o Dr. Luís Geraldo de
Matos, Presidente da Associação Luís Braille, de
Belo Horizonte, a prestar o seu depoimento ante
o Plenário da Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias.
O SR. LUÍSGERALDODE MATOS- Sr. Presidente, Constituinte Ivo Lech, desta Subcomissão,
Srs. Constituintes, SI"'" e Srs., nossos queridos
companheiros de trabalho:
Eu gostaria de expor, rapidamente, uma experiência que nós temos desenvolvido, especialmente depois de vinte e sete a trinta anos de
trabalho, voltado para a integração da pessoa portadora de deficiência, quer a nível de educação,
quer a nível de capacitação profissional e acesso
ao mercado de trabalho. Nós desenvolvemos uma
experiência pioneira no nosso Estado, Minas Gerais, através de uma emenda à Constituição do
nosso Estado, onde se conseguiu criar uma legislaçâo, a Lei n° 8.193, de 13 de maio de 1982,
em que, através desse documento legal, o Governador do Estado poderia criar uma coordenadoria
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de apoio à pessoa portadora de deflciência, a nível
de Estado, para definir e desenvolver toda a política de apoio, de integração da pessoa portadora
de deficiência do Estado de Minas Gerais. É evidente que também se solicitaria a participação
direta, não só da administração direta como da
admimstração indireta, como dos municípios,
com relação a sua administração direta e indireta
também. E ainda se solicitaria a participação de
órgãos específicos que, há algum tempo, já vêm
desenvolvendo um trabalho na área de educação,
de reabtlltação, de capacitação profissional e
acesso ao mercado de trabalho. Como também
das demais áreas, como prevenção, remoção de
barreiras arquitetônicas, lazer e esporte.
Eu chamaria a atenção, devido ao limite de
tempo que deveremos dispor, para o aspecto capacitação profissional e acesso ao mercado de
trabalho, que é, exatamente onde toda a força
do preconceito, da discriminação, normalmente
se desencadeia sobre nós portadores de limitações sensoriais, físicas ou mentais, ou múltiplas.
Nós teremos de considerar aqueles grupos de
pessoas que podem ter acesso ao mercado de
trabalho formal, aqueles que deveriam desenvolver um tipo de atividade que não fosse estritamente baseado em programas de controle e de
produção, e ainda pessoas que não têm, realmente, limitações.
Mas, na verdade, nem para esse contingente
de deficientes, que são aqueles que têm potencial
e que poderiam estar atuando dentro do mercado
formal, nós conseguimos desenvolver políticas
realmente de profundidade. Nós chamamos a
atenção dos Senhores Constituintes para a idéia
que nós desenvolvemos e que se transformou
numa realidade, em Minas, e em alguns Estados
também, inclusive, hoje, a nível nacional. Nós dispomos, graças a Deus, de uma Coordenadoria
Nacional de Pessoas Portadoras de Deficiência,
situada no Gabinete Civil da Presidência da República, e que tem exatamente como finalidade desenvolver ações, programas e projetos que visem
à integração das pessoas portadoras de deficiência. E a dificuldade maior é exatamente a de conseguir um órgão que pudesse congregar o aporte
de recursos para desenvolver projetos que na verdade, são abrangentes como a própria demanda,
a própna participação direta das pessoas portadoras de deficiência, nos seus programas, quando
lhe dizem diretamente respeito à sua integração,
a sua participação. É evidente que cabe ao Governo, estritamente ao Governo, promover essas
ações, através de órgãos que possam buscar recursos em todos os seus terminais operacionais.
Assim, dentro de uma coordenadoria de apoio
à pessoa portadora de deficiência, que tem, obviamente, como finalidade precípua, bucar, coordenar todos os esforços necessários para que se
possam gerir procedimentos de integração, a situação se tomaria mais viável economicamente,
porque ela não teria necessidade de dispor de
grande quantidade de recursos concentrados.
Assim, uma coordenadoria situada, em geral,
em áreas onde se possa observar uma variável
de componência política grande, porque o problema, sobretudo da pessoa portadora de deficiência, hoje, como das minorias, em geral, é muito
mais problema político do que problema de metodologia e problema de know-how, problema de
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tecnologia. Isso não exíste mais. Nós temos é
que tornar essa tecnologia acessível às pessoas
portadoras de deficiência; nós temos que tornar
acessível os recursos que a reabilitação tem hoje
para as pessoas portadoras de deficiência. E para
que isso ocorra, o Governo tem que se interessar,
nós temos que desenvolver, dentro da estrutura
governamental, a vontade política do Governo para que ele passe a investir nesses seres humanos
para que eles se tornem capazes de, sobretudo,
estimulando estes seres humanos, partIciparem
diretamente do processo de desenvolvimento social da sua região, do seu munícípio, do seu País.
Isso cabe estritamente ao Governo, às ações que
venham promover essas facilidades, junto dessas
coordenadorias, e que pode ser - hoje já temos
uma nacional- que cada Estado seja estimulado
a criar a sua coordenadoria e que cada município
assim o faça.
Temos, hoje, dentro de Minas Gerais, uma coordenadoria estadual e coordenadorias municipais
para uma série de situações que poderiam ser
assim racionalizadas; por exemplo, a concentração de pessoas portadoras de deficiência, em gerai, nas Capitais, tendo em vista que no interior
não há, praticamente, condição nenhuma de
atendimento de reabilitação e educação especial,
muito menos capacitação profissional e acesso
ao mercado de trabalho.
As pessoas portadoras de deficiência, as famílias que têm filhos com deflciência acabam tendo
que se deslocar ou encaminhar a criança ou o
adulto para regiões outras, para Capitais, para que
eles possam ser educados ou q~e possam ter
uma alternativa decente de vida. E evidente que
se torna muito mais complicado trabalharmos
com um grupo de 4 mil pessoas para que, por
exemplo, sejam encaminhados para um mercado
de trabalho do que irmos num grupo de 4, 10
pessoas, lá na sua região, na sua cidade, que
possam ser ocupadas em atividades dentro da
sua comunidade.
Temos que procurar, inclusive, desenvolver atividades abrangentes para que a comunidade comece a participar, também, desse processo de
integração. Não haverá possibilidade de o Estado,
de o Município ou o Governo Federal sozinho
promover integração de nenhum grupo de minorias. As próprias comunidades terão que ser esclarecidas devidamente e estimuladas a fazer com
que os seus filhos sejam pessoas participantes.
Sabemos que as próprias famílias, desinformadas
como estão, a comunidade desinformada como
está, e o próprio Govemo totalmente desinformado como está, a respeito das tecnologias disponíveis e do potencial humano que um indivíduo,
independente de estar cego, de ser deficiente físico, com limitação mental ou auditiva, ele é ~
ser humano completo, e como tal, deve ser considerado, respeitado, quer a nível de legislação especial, quer a nível de legislação em geral. Cabe
especialmente a nós, também, pessoas portadoras de deficiências trazer essas informações. Isso
da forma como têm sido trazidas, da forma brilhante como temos visto aqui passar companheiros da maior competência no seu trabalho, no
seu dia-a-dia, e mostrar para uma Casa como
esta que realmente há situações de indignidade.
de injustiça social que poderão ser modificados
à medida em que nós diretamente participarmos.
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E tenho a plena certeza, tenho a maior confiança
de que realmente começamos a participar do processo histórico da reabilitação em nosso País.
Agora acredito que vamos começar a mudar
e vamos participar diretamente daquilo que nos
interessa diretamente, porque estamos sendo
convidados e por que estamos tendo a coragem
de nos deslocar e de nos dispor a mostrar o que
existe, e mostrar que não são as deficiências, evidentemente, que limitam a possibilidade, a capacidade do individuo de se inserir dentro do contexto social. O que realmente limita é a falta de
uma tecnologia viável. Podemos desenvolver um
projeto na área de capacitação profissional, no
nosso Estado que, infelizmente, ainda envolve um
contingente de 5 mil pessoas que passaram indireta ou diretamente por nós. E que em todos
06 municípios de Minas Gerais, principalmente
os municípios de pequenos, médios e de grande
porte, principalmente o de médio e grande porte,
há pessoas trabalhando nos municípios, na administração direta, indireta. E uma das áreas que
eu chamaria a atenção é exatamente a do mercado de informática.
Na verdade, sabemos que esta maravilhosa máquina criada por nós, o computador, pode ver
para o cego, pode ouvir para o surdo, pode ajudar
o deficiente físico a andar e o deficiente mental
a pensar. Essa máquina tem um mundo de alternativas decentes que podemos utilizar. Talvezseja
o mercado que, nos próximos 5 anos, não terá
qualquer situação de retração. E aí a própria pessoa cega, que talvez seja o ser humano mais brutalmente atingido no mercado de trabalho, tem
um acesso estraordinário. Está faltando a ele apenas apoio, condição de recursos materiais, e que
o Governo pode prover isso com a mais alta eficácia, porque é muito mais importante hoje que,
ao invés de continuarmos a criar condições para
termos um contingente de recebedores de donativos, que transformemos esse contingente de recebedores de donativos em um contingente pagador de imposto, sobretudo isso, além do aspecto
humano, além do aspecto profissional de realização de todos nós.
Acho, portanto, que medidas gerais terão de
ser tomadas, mas medidas objetivas, medidas que
realmente venham a mexer na estrutura social
que vivemos, uma sociedade que compomos que
é tipicamente paternalista, onde se desenvolve
muito a reivindicação e pouco as obrigações. Assim é a própria famflía, desde o início da existência
de uma pessoa portadora de deficiência, que começa a impedir que ela desenvolva a capacidade
de participação, de integração e de acompanhamento do desenvolvimento social dos seus irmãos, ela está sempre sendo colocada numa posição de marginalidade social. Isso começa pela
família, vai pela sociedade e entra pelo Governo,
pela legislação e vai embora.
Então, o Governo terá que mexer nisso diretamente, provocar essas situações. Essas coordenadorias, a meu ver, que são órgãos rasos, são
uma administração complexa, que não necessita
de recursos maiores, mas que pode mexer e atuar
em toda a estrutura, quer a nívelde Governo federal, estadual, municipal, talvez seja o grande impulso, o grande mecanismo para o desenvolvimento das ações que o Brasil inteiro terá que
desenvolver.

Hoje, temos o que costumamos chamar de
Triângulo das Bermudas no Brasil, em situação
econômica, que é Minas, São Paulo e Rio, com
recursos razoáveis e que, mesmo assim, tem um
atendimento a pessoa portadora de deficiência
extremamente limitado. Pensamos com uma seriedade imensa nos problemas que os nossos
companheiros do Norte e Nordeste apresentam.
Realmente é lamentável a situação de reabilitação
nessa área, e mesmo no Sul.
Então, essas políticas nacionais terão de ser
desenvolvidas através de órgãos, tipicamente órgãos simples, de mecanismo ágil, e que venham
a informar à comunidade que ela pode participar
e que cabe a cada ser humano a responsabilidade
de fazer com que a nossa própria sociedade seja
mais justa e que a participação nossa, de pessoas
portadoras de deficiência, seja definitiva e dentro
daquilo que nós, realmente, pretendemos, que
é acabar com o suposto abismo que existe entre
pessoas que se chamam fisicamente normais e
as pessoas que se chamam pessoas portadoras
de deficiências. E esse abismo acaba na proporção que tivermos medidas de ação política bem
orientada, estrutura organizacional dentro de legislação que venha a contemplar de maneira integrada, como já ouvimos e foi colocado aqui. E
que, sobretudo, tenhamos força, coragem, através
desses dispositivos legais que é exatamente o
princípio da solução - e isso não vai resolver
evidentemente - mas o que vai resolver mesmo
é a política de dar a mão. Se tivermos coragem
de dar a mão, então, esse abismo desaparece
e haverá uma sociedade mais justa e um Brasil
mais digno para os seus filhos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Obrigado
ao Dr. LuizGeraldo de Matos, Presidente da Associação LuízBraille, de Belo Horizonte.
Acabamos de ouvir os depoimentos das lideranças dos representantes de Associações e Entidades do Movimento Nacional dos Deficientes
Visuais, assim como ouvimos, também, nesta
Subcomissão, representantes dos deficientes
mentais, Associação dos Alcoólatras Anônimos,
deficientes auditivos, dos negros, populações indígenas, homossexuais, deficientes físicos, ostomizados, hansenianos, talassênicos, e hoje completamos, demos prosseguimento a nossa missão
com os deficiente visuais. Antes de passarmos
a palavra aos Constituintes, informamos às lideranças dos deficientes visuais, aqui presentes, que
se encontra em plenário o Constituinte Edivaldo
Motta, para que eles tenham consciência da presença dos Constituintes e de S. Ex',Edivaldo Motta
Passamos a palavra aos Srs. Constituintes, para
que façam as suas colocações ou mesmo que
levantem os questionamentos, ante os depoimentos aqui apresentados e abordados.
Concedo a palavra a nobre Constituinte Benedita da Silva.
A SRA. CONSTITUINTE (Benedita da Silva) Observamos, das exposições, que existe realmente uma falta de atenção com relação ao atendimento específico dos chamados "deficientes".
Sabendo inexistir a prevenção e que ela inexiste
não somente nesta área, mas em todas as demais.
Até podemos observar que a despesas que o Governo tem são bem maiores e em não tratar deter-
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minadas situações do que se desde o início pudesse prevenir tais situações.
No que diz respeito à falta de avitaminose, neste
País, é uma questão realmente gritante. Temos
até na própria politica do Governo, a nível do
cestão de alimentação, que a falta realmente de
proteína é uma coisa enlouquecedora, na medida
em que temos um cestão com alto valor de amidos e que nós sabemos que não corresponde
à necessidade orgânica para uma alimentação
real e geral do individuo. Os hansenianos, com
todo conhecimento que se possa ter com relação
a ele, sofrem hoje uma das maiores discriminações, porque são marginalizados, são colocados
praticamente fora da cidade. Isso me faz lembrar
de um texto bíblico, onde essas pessoas eram
tratadas no anonimato, eram separadas até que
pudessem morrer. Mas podemos observar, e eu'
em particular, que hoje no Brasil isso acontece,
principalmente no Rio de Janeiro, onde temos
instáncias como estas e eles estão lá morrendo
sem nenhuma assistência
No que diz respeito ao fato da educação, da
reabilitação e da profissionalização, isto se dá pelo
simples fato também dos interesses que hoje se
tem em fazer com que um segmento da sociedade seja considerado normal e outros anormais.
O que passar - e eu Já repeti isso aqui, tratando-se desta Subcomissão que levanta os temas
polêmicos - o que passar dessa chamada normalidade eles ficam altamente prejudicados. Mas
quero crer que já tivemos um grande avanço,
desta Subcomissão, pois ela tem recebido orientação que acredito que todas essas audiências,
até então trazem para nós orientação do destino
que devemos dar à Constituição, na medida em
que nós pensamos em fazer, pela lei, justiça aos
marginalizados, à chamada minoria. Nós acreditamos que tudo isso será, garantido, na mendida
em que essas minorias deficientes, ou maioria
de negros, índios, possam realmente, numa organização, profunda, trabalharem essa questão.
Penso que esta Subcomissão tem dado uma das
maiores contribuições a nível do Congresso, na
medida em que estamos enfrentando situações
que eram quase totalmente desconhecidas por
nós.
Parabenizo, mais uma vez, as manifestações
feitas por alguns expositores, no que diz respeito
à politica governamental de assistência a esses
deficientes, e dizer que nós compreendemos que,
neste momento, inicia-se uma grande jornada para nós, Constituintes, aprendendo com o povo,
com os marginalizados, com os deficientes, como
deverá ser a nossa Constituição. Ela deverá compor e conter todos esses anseios que estamos
expressando aqui, a nível de lei. E dizer que a
falta de esclarecimento, não somente da sociedade mas até do próprio Congresso, é que leva
e faz com que várias Constituições não tenham
tido ou comportado esses anseios.
Neste sentido, é bom lembrar, que estamos
vivendo um momento novo, que a Constituição
não tem que necessariamente se valer das outras
Constituições. Estamos vivendo um momento
novo, e queremos fazer uma Constituição nova,
e uma Constituição nova que não deverá ter nenhum resquício autoritário nem marginalizador
dessa sociedade que conhecemos.
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o SR. PRESIDENTE (Ivo Leech) - Concedo
a palavra ao nobre Consntuite Nelson Seixas, do
Estado de São Paulo.
O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS Sr. Presidente, Srs. Constituintes da Subcomissão
dos Negros, Populações Índigenas, Pessoas Deficientes e Minorias:
Ouvimos atentamente os diversos depoimentos do Manoel de Aguiar, do Edson Lemos, do
Luzimar Sombra, do Roberto Soares de Araújo,
Dr, Hauro Zeny, Ethel Rosenfeld, da Regina Lúcia
Giovaninide Sá, do Luís Geraldo de Mattos, assim,
abordando diferentes aspectos. Mas eu queria
destacar uma coisa, quando fazem referência a
excepcional, e não querendo entrar na categoria,
dá a impressão de um preconceito entre as próprias pessoas portadoras de deficiência. Pois, que
excepcional, como a palavra diz, é exceção à regra, exceção ao comum em qualquer aspecto,
seja ele físico, sensorial ou mental, tanto acima
como abaixo do normal. Um superdotado é uma
minoria que também merece o nosso atendimento. Eu vejo que quando se faz - essas referências
ao excepcional, para que o próprio deficiente, que
está aqui, está querendo colocar numa outra minoria, como se existisse msso um certo preconceito. Gostaríamos que enfrentassem esse termo
excepcional como um termo bastante amplo, que
inclui os superdotados e as pessoas portadoras
de deficiências, sejam elas física,mental ou sensorial, entre os deficientes sensoriais, os que aqui
hoje reclamam seus direitos, a situação em que
se encontram de discriminação, de faItade atendimento, apesar de secular o atendimento no Brasil
ao deficiente visual. Mas esse atendimento ficou
muito centralizado no Rio de Janeiro. A Ethel Rosenfeld, por exemplo, teve a felicidade de contar
com um Benjamin ConstantA cidade de São Paulo, talvez, tenha hoje um centro muito grande,
que é a fundação do livro para o cego do Brasil,
que é dirigida por uma deficiente visual, de nome
nacional, Dorína Gouvêa Novel, e lá está-se fabricando, as duras penas, máquinas Braille e outros
aparelhos de que os deficientes visuais tanto carecem. Além de nós facilitarmos a importação desse
equipamentos que os deficientes visuais necessitam, nós precisamos acabar com essa dependência externa, precisamos desenvolver a nossa
tecnologia e desenvolver esses aparelhos e equipamentos que são necessários em nosso País.
Gostaria, depois, de comentar com referência
a~ que trouxe o Edson de Lemos, com pontos
a apresentar a nossa Subcomissão. Nós termos,
não só respeitando o que os encontros nacionais
de conselhos, coordenadorias e entidades de pessoas portadoras de deficiências fizeram, principalmente nos dois últimos encontros de Belo Horizonte e Brasília, com 14 pontos, a que já tivemos
oportunidade de-nos referir aqui, numa reunião
que tratava de deficientes auditivos, que outros
pontos deveriam ser. apresentados, embora contrários ao paternalismo, mas nós temos que convir
que pessoas deficientes em casos profundos ou
abandonados precisam de casas de custódia. Precisamos prever isso, precisamos prever uma re~erva de mercado 'das pessoas portadoras de deficiências, precisamos ter uma atenção especial
para a aposentadoria, não aquela aposentadoria
em termos do tempo de trabalho, porque vaivariar
muito uma pessoa deficiente ou outra, mas sim

de acordo com a possibilidade que deverá ser
analisada por uma equipe médica ou multidisciplinar.Prever também uma penção, porque existirão sempre as pessoas deficientes, sejam elas
físicas, mentais, visuais ou auditivas, aquelas que
nunca terão capacidade para o trabalho, como
é do nosso desejo. Temos que prever uma assistência, uma pensão não inferior ao saláriomínimo.
Temos que prever também isenção de impostos,
de taxas para as entidades que cuidam de pessoas
deficientes, que hoje representam um dos maiores ônus. Temos recebido reclamação no tocante
ao pagamento da cota patronal. Por fim, uma
lei especial que levará à criação de uma fundação
nacional.
Em que pese a situação atual de conselhos
e coordenadorias, eu, pessoalmente, sou muito
mais a favor de uma fundação, de uma coordenadoria, porque acho que coordenadoria ainda tem
um aspecto mais normalizador do que seria propriamente uma fundação no Brasil, que defendesse de todas as maneiras, na educação, na reabilitação, na profissionalização, em todos os aspectos da pessoa portadora de deficiência.
Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao nobre Relator, Constituinte Alceni
Guerra.
O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, Senhores e Senhoras,
que aqui fizeram exposições hoje, companheiros
e companheiras:
Acho que a dona Regina Lúcia Giovanini de
Sá captou muito bem o espírito desta Subcomissão, com enfoque claro, preciso e com uma
visão muito boa de quais os limites em que pode
atuar um Constituinte e qual a Constituição que
nós esperamos. Parece-me - as reivindicações
aqui feitas - que são muito justas, e de anseio
de toda a população dos deficientes visuais, e
que será mais bem explicitada e melhor atendida
na legislação ordinária. Preocupa-nos que os Senhores e as Senhoras possam ter, depois de feito
o anteprojeto desta Subcomissão, uma decepção
por não encontrarem esmiuçadas lá nos artigos,
nos parágrafos, as suas reivindicações. O que se
pretende fazer neste anteprojeto é garantir os seus
direitos básicos e gerais de cidadão. E a partir
daí abrir um espaço na legislação ordinária para
que os detalhamentos das suas reivindicações sejam claros, de forma a poder ser atendido. É esse
o entendimento que eu ouvi aqui dos expositores,
que facilitará o trabalho dos Constituintes, e que
nos traz alegria por saber que somos compreendidos por antecipação.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Edivaldo Motta.
O SR. CONSTITUINTE EDIVALDO MOlTASr. Presidente, Sr. Relator Alceni Guerra, Srs,
Constituintes, ilustres convidados:
Ouvi com muita atenção as exposiçoes feitas,
as reivindicações trazidas e os reclamos deixados.
A nossa primeira palavra seria de total endossamento ou de aval, no que diz respeito à discriminação. Representa nesta Assembléia a região
mais pobre do Brasil, o Nordeste, onde mais se
agrava ou se acentua o problema das pessoas
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tidas como deficientes. Isso em razão da baixa
renda per capta da população nordestina, dos
altos índices de desemprego, da ausência do processo de industrialização e das constantes secas
que assolam a região.
Lamentavelmente, sou obrigado a dar um depoimento que me constrange, que me machuca,
que me fere. A Paraíba, com mais de 4 milhões
de habitantes, só possui 2 escolas de educação
especial: uma na Capital do Estado, João Pessoa,
e outra na primeira cidade após a Capital, Campina Grande. Dessas duas escolas de educação
especial, somente em João Pessoa temos o curso
de Braille;em Campina Grande pequenos cursos
que nada significam, que não traduzem e que
não trazem o necessário interesse de que precisa
a classe. Tenho lutado constantemene na defesa
das pessoas deficientes. Não a título de propaganda, mas para deixar um depoimento bem claro. Na minha cidade de Patos, a segunda do Estado, no ano da pessoa deficiente, fizemos uma
campanha para a doação de cadeiras de rodas,
e recorremos à LBA; a distribuição feita pela
LBAfoi a mínima possível. Daitermos sido obrigados a entrar no campo filantrópico para se atender
à região do sertão. Hoje, quando um deficinete
nordestino necessita, em razão de ser pobre e
na forma da lei de uma cadeira de rodas, tem
que enfrentar as filasda Legião Brasileira de Assistência, deixar um registro de nascimento, um atestado médico de que ele é deficiente e esperar
de 5 a 6 meses para receber aquela cadeira de
rodas, que é de qualidade inferior e que não atende, de maneira nenhuma, as suas necessidades.
Entendo que há urqencta, nessa Subcorníssão,
de colocarmos um instrumento forte na nova Carta, que atenda à necessidade das pessoas tidas
como deficientes. Anteriormente, apresentamos
da tribuna da Câmara, uma proposta de concessão de uma pensão de, no mínimo um salário
mínimo, para as pessoas deficientes, reconhecidamente pobres. Será apreciado. Mas é necessário examinar-se a proposta do Conselho Brasileiro para o Bem-Estar dos Cegos, ampliarmos
essa proposta - como disse o ilustre companheiro - porque elas não dizem tudo, aqui. Foi
pedido muito pouco em razão da necessidade,
em razão da discriminação, do alheamento e da
total ausência dos governos federal, estaduais e
municipais. Aqui se pede 10% do que é empregado na verba da educação, de que são obrigados
os Estados e Municípios como um todo, da verba
da educação, hoje, já obrigada a empregar 20%
da sua receita, e se pede 10% para as pessoas
tidas como deficientes. Vamos pedir 10% sobre
os 20%. Vamos colocar nesta nova Carta os instrumentos necessários para que as pessoas tidas
como deficientes sejam tratadas com igualdade,
porque, na realidade, não o são. Verifica-se isso
acentuadamente na região nordestina, porque é
uma região mais pobre. Acredito que esta ausência da presença da administração pública vai se
acentuar ainda mais no Norte. Porque se no Nordeste é o flagelo, no Norte é a miséria.
Quando se construía a Transamazônica, tivemos a oportunidade de afirmar que a estrada unia
a miséria e o flagelo. Precisamos acabar com
esta miséria, com esse flagelo, levando o governo
federal, os governos estaduais e municipais ao
cumprimento do seu dever, que é dar o trata-
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mento cristão igualitário a todas as pessoas deficientes.
São essas as minhas palavras, Sr. Presidente,
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Comunicamos às Lideranças do Movimento dos Deficientes Visuais, a presença, em plenário, do Deputado, Constituinte Salatiel Carvalho.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Carlos Sabóia, pelo Estado do Maranhão.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SABÓIA- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, Senhores representantes do movimento
de cidadania dos portadores de deficiências visuais de todo Brasil, aqui representados:
Fiquei impressionado com o excesso de lucidez
com que V. S" colocaram as reivindicações desse
segmento da população, como dizia o representante de Minas Gerais, Sr. LuizGeraldo de Mattos,
que as pessoas cegas talvez sejam o ser humano
mais brutalmente atingido no mercado de trabalho. Impressionou-me a lucidez da análise da
questão do estigma com relação à cegueira, do
preconceito com relação àquele que é portador
de uma deficiência física,em termos do contexto
social, e mais do que o contexto social, a estrutura
social, como bem colocou no final da sua exposição, o mesmo representante de Minas Gerais, Sr.
LuizGeraldo de Mattos.
As colocações feitas por todos os Senhores,
da professora Resenfeld, ao MaurícoZeny,ao Manoel Lima,foram colocações extraordinárias,uma
verdadeira dissecação do que é a estrutura de
classe, neste País. Ela não discrimina somente
aqueles que são os mais pobres da população,
ela faz por onde alijar, através de diferenciações,
à medida que se é portador de um sinal e que
não é considerado uma pessoa normal, passa
a ser um não cidadão, passa a não ter direitos.
As colocações feitas pelos Senhores, pejo Maurício Zeny, pela sua lucidez crítica, e de todos
os senhores me impressionaram. Disseram aqui,
em determinado momento, que não estavam pedindo uma esmola ao Estado, e também as pessoas que vivem dentro de Goiás - não sei o
seu nome - que colocou isso muito bem: "eu
não quero continuar vivendo, vendo pessoas vivendo às custas da nossa imagem." A lucidez
a posição criminal, para o cidadão de primeira
classe, para os cidadãos que não são cidadãos,
que seriam aqueles de segunda categoria, no fundo, estaremos fazendo com que a Nação brasileira
negue o seu passado de colonizada e colonialista.
Fiquei feliz em ouvir as colocações feitas pelos
Srs., no momento em que estamos, em nome
do povo brasileiro, lutando por um maior espaço
para a SOCiedade civil, eu fico a me lembrar daquelas palavras ditas há 26 anos por um dos maiores
intelectuais deste País, que naquele momento representava, tinha a pretensão de representar uma
proposta de desenvolvimento nacional, uma proposta da burguesia, naquele momento, lúcida Santhiago Dantas, um dos maiores intelectuais
brasileiros, um dos maiores políticos deste País.
Naquele momento ele dizia: "O povo neste País
cumpriu a sua parte; as elites não entenderam
absolutamente nada do que está acontecendo,
não entendem da nossa história."
Se, por um acaso, os Srs. continuarem com
~ visão, essa luta pela conquista dos direitos,

relacionando-as às lutas dos demais segmentos,
das demais classes sociais, dos demais grupos
sociais, fazendo uma aliança ampla com todos
aqueles que lutam pelas mudanças sociais e pelas
mudanças da estrutura social, como os Srs. bem
colocaram, nós estaremos indo além da colocação do Santhiago Dantas, nós estaremos mostrando que a sociedade civil neste País é capaz
um dia,apesar das elites,apesar dos nossos representantes na direção do Estado, nós teremos a
esperança na visão dos Srs., no excesso de lucidez
dos Srs. e de toda a sociedade civil que luta de
uma forma organizada pelos direitos, nós temos
a esperança de um dia vermos mudado este País.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Muito obrigado ao Constituinte José Carlos Sabóia.
Manifesta a vontade de fazer uso da palavra
o Dr. LuizGeraldo de Mattos, Presidente da Associação LuizBraz,de Belo Horizonte.A seguir também fará uso da palavra o Dr. Maurício Zeny,
e logo a seguir o Dr. Manoel de Aguiar.
Com a palavra o Dr. LuizGeraldo de Mattos.
O SR. LUIZ GERALDO DE MATTOS -Muito
obrigado. Agradeço à Presidência, inclusive aproveito a oportunidade para agradecer ao nosso
querido Constituinte Ivo Lech pela oportunidade
que oferece à área da cegueria, porque, na verdade, pela primeira vez neste País, nós começamos
a participar da sua vida, do seu desenvolvimento
e ouvimos, também com atenção, cada Constituinte que realmente nos honram aqui com a
presença, e agradecemos a referência que o nobre Constituinte do Maranhão fez; realmente nós
queremos, quando colocamos as nossas idéias,
elas realmente foram muito vividas e são idéias,
também, muito sofridas de pessoas com quem
a gente convive.
Na verdade a gente está numa posição entre
a sobrevivência e a dependência total. Quer dizer,
como homem de preparação de mão-de-obra de
deficientes para o mercado de trabalho, como
nós temos procurado ser, nós sentimos muito
o drama das pessoas e, às vezes, num desespero,
a gente até é abordado dessa forma: "O Senhor
consegue um emprego para mim?"
Muitas vezes eu pude enfrentar essa situação
e com vergonha, confesso, às vezes jovens nos
dizem isto: "Então quer que eu me prostitua, que
eu me suicide?" E na verdade, há casos de prostituição e há casos de cadáveres que a gente é
obrigado a carregar nas costas, de pessoas que
não suportaram a dependência da família, que
não tinham como, também, oferecer nada, e se
mataram.
Então são problemas da maior seriedade e da
maior relevância que o nosso Congresso terá de
considerar, especialmente dentro de uma Carta
Magna.
E quando nós falamos, às vezes, em terminologia par~e seja mais viáveluma definição para
nós, e ai ~m o termo sempre à baila do excepcional, do deficiente e outros tantos que existem
por aí, na verdade o que nós estamos querendo
é que todos sejam considerados como seres humanos simplesmente, sem precisar de serem
identificados por serem cegos, porque é surdo,
ou porque é paraplégico, mas que são, sobretudo,
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em termos de sociedade, seres humanos, como
todos os seres humanos, e mais nada.
De forma que também falamos sobre a coordenadoria, ou as coordenadorias, como sugestão,
nós não estamos querendo eliminar qualquer outro tipo de sugestão para que se crie qualquer
outra a1temativa de integração nossa Ela não queria substituir Fundação Nacional, embora nós saibamos muito bem, pela tradição histórica das fundações, as dificuldades imensas por que elas normalmente passam.
Normalmente, também, nós precisamos estar
atentos, e peço a atenção da nossa Subcomissão
para este aspecto, porque enquanto nós formos
considerar o nosso problema, por exemplo, da
cegueira, o problema da cegueira deve ser do
Benjamim Constant. E um órgão do sistema federal, ou do extinto CENEC, agora Secretaria Especialdo Ministério da Educação, ou de São Raphael
lá em Minas. É evidente que os demais órgãos
justificam-se lembrando da bacia do Pilatos, lava
as mãos. Isso não é problema nosso, isso é problema do Benjamin Constant. Isso não será problema do sistema, mas é problema da Fundação
Nacional de Apoio à Pessoa Deficiente.
Então, nós precisamos de um órgão que tenha
uma agilidade grande dentro do sistema, que convoque todo o sistema, porque o problema do deficiente não é SÓ do deficiente e nem só de uma
área, ou um segmento dentro da comunidade,
é um problema do homem e como tal é de todos
os seres humanos. Então não podemos ficarmais
naquela situação de quem cuida da integração,
e lá a educação especial, mas são todos os Minsitérios, todas as secretarias estaduais, todas as secretarias municipais, além do Poder Legislativo,
Executivo e Judiciário. Isso é um problema a ser
tratado em todos os segmentos.
Então é preciso que haja um órgão mais ágil
e que não necessite de concentração de maiores
recursos, porque nós sabemos que País pobre
não investe em educação, nem em saúde, nem
em saneamento, nem em coisa nenhuma. Nós
sabemos disso e todos nós temos consciência
de onde está o problema, não é na falta de dinheiro. O problema é do objetivo a ser atingido. Nós
temos recursos para aquilo que tem interessado,
as pessoas que se interessam dentro deste País
e sabem onde estã o dinheiro. O problema existe
não é por falta de recurso, o problema existe por
falta de, vamos dizer, vontade e razão para se
investir em determinada situação.
Então, sempre se faz isto: o problema do deficiente físicoé da reabilitação, de médico; o problema do deficiente auditivoé da defesa do deficiente
auditivo.Nós todos somos responsáveis, isso que
é importante. Precisamos de um órgão que desenvolva essas ações, procurando informar a todos os segmentos, à própria pessoa deficiente
que também está desinformada, pois ela também
é responsável.
Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente,
e desculpe tomar mais alguns minutos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Muito obrigado.
Com a palavra o Dr. Maurício Zeny.
O SR. MAURÍCIO ZENY - Muitoobrigado pelo
doutor, só aqÚisou chamado de doutor mesmo.
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Eu gostarIa de fazer algumas considerações
corn base, principalmente, nas colocações dos
Constituintes Nelson Seixas e Edivaldo Motta.
Em primeiro lugar, realmente, encarar o termo
excepcional de frente. Acho que a gente encara
mesmo o termo "excepcional" de frente e o que
nós não queremos é sermos rotulados por um
termo que nos coloque sempre numa determinada situação; ou seja, nós somos excepcionais
e o que é ser excepcional? Até onde nós somos
excepctonaís? Temos que tomar cuidado com
as conseqüências dos termos que nós usamos.
E quando nós não queremos o termo "excepcional", nós não estamos querendo rejeitar aquelas pessoas que basicamente são chamadas e
até tratadas como excepcionais.
Nós realmente estamos encarando esse termo
de: frente e a nossa esperança é que o termo
"deficiente" também saia do nosso dicionário. Infelizmente, como eu disse, nós não cunhamos
um termo melhor, mas consideramos que o termo "excepcional" nos rotula como à margem.
Somos uma exceção, e aí a gente pode realmente começar a perguntar: o que é um excepcional? Uma pessoa que não tem o dedo polegar
é um excepcional? Nós podemos fazer várias pergunl as, aliás como podemos mdagar: o que é
uma, pessoa deficiente?
O nosso receio é este: é que um termo configur€'a nossa marginalização, como, aliás, o termo
"deficiente" configura, por isso, talvez o termo
"portador de deficiência" ainda seja um pouqinho
melhor do que o termo "excepcional".
Outra coisa que eu gostaria de lembrar aqui
é que nós temos que tomar muito cuidado para
que não consideremos que os problemas de uma
dada deficiência sejam os problemas de todas
as outras deficiências.
Temos realmente muitas coisas em comum,
muitas, mas temos as nossas especificações. Por
exemplo, quando o Constituinte Nelson Seixas
fala de uma fundação, eu temo que isso seja muito
rnaís adequado ao tratamento do problema do
portador de doença mental do que do portador
de outras deficiências mais leves. É uma coisa
para a qual realmente peço a atenção dos nobres
Constituintes.
Urna outra colocação que senti aqui diz respeito
a algumas colocações de natureza um pouco paternelísta, e eu gostaria de chamar a atenção para
esse tipo de medida. Não podemos nos esquecer
realmente de que há companheiros nossos que
não têm condição de trabalhar, de se educar, ou
seja, de levar realmente uma vida normal. Esses
companheiros devem ser de fato assistidos, mas
deve-se procurar saber até onde eles podem ir,
para que nós não invalidemos uma pessoa apenas
pelo simples preconceito de que ela não pode
realízar, mas que não podemos escapar a isso.
Existem essas pessoas.
Cuidado para nós não transferirmos isso para
todas as 'outras dificiências. Uma medida paternahsta, uma vez adotada, é muito dificil de ser retirada; ela tem o efeito imediato e concreto. Suponhamos o seguinte: "Vamos dar uma pensão de um
salário mínimo a todo deficiente pobre". São todos praticamente. O que pode acarretar, o que
pode trazer de conseqüência ao se dar um salário
mínimo a todo portador, de deficiência, pobre?

Temos que consultar isso, temos que procurar
saber que conseqüências sociais teremos com
essa medida. Até que ponto isso não Imbírá a
busca de trabalho por esses mesmos portadores
de deficíência.
Todas essas questões têm que ser consideradas, até como, por exemplo, uma discussão
muito lançada sobre a percentagem de empregos
para pessoas portadoras de deficiência. Há muita
discussão nesse sentido e nos países onde elas
tentaram ser aplicadas não se conseguiu. Quando
nós vemos assim; digamos, 5% dos empregos
para portador de deficiência. Aí nós vamos ter
que especificar um monte de coisas.
Outra coisa é o mcennvo a empresas. Tem-se
falado muito aqui no emprego protegido. É realme. .. .! uma necessrdade, Há pessoas que, em
razão de sua deficiência, não têm condições de
apresentar uma hora normal de trabalho. Há uma
série de condições nesse sentido. Não têm condições de, competitivamente, enfrentar o mercado
de trabalho Temos que considerar isso
Mas, se dermos, por exemplo, Incentivo a toda
empresa para que pessoas portadoras de deficiência sejam empregadas, perguntaríamos.
Quando é que nós poderíamos retirar esse íncentivo? Não sei. Certamente a empresa ganharia
dos dois lados: com a nossa produtividade e com
o incentivo E como uma das características da
nossa economia é o excesso da mão-de-obra,
uma vez que o incentivo seja retirado, até que
ponto nós não seremos de fato descartados?
É importante que o mercado de trabalho seja
uma conquista nossa e não uma concessão desse
tipo, Peço realmente, de fato, a atenção dos Constituintes para isso Uma medida paternalista, uma
vez adotada, para que se tenha um efeito imediato,
dificilmente poderá ser retirada e pode causar um
dano grande à nossa imagem social.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) gado.

Muito obri-

Com a palavra o Dr Manoel de Aguiar.
O SR. MANOEL DE AGUIAR - Eu voltaria,
também, a colocar o aspecto - e já falaram dois
companheiros - para mostrar realmente a nossa
preocupação: a questão de uma fundação.
Aqui eu trato da questão da cidadania mais
uma vez. No momento que a gente parte para
caminhos alternativos desse porte, nós passamos
pelo caminho da segregação e passamos a centralizar ações num organismo, quando o problema, a questão da pessoa portadora de deficiência,
não pode ficar preso especificamente a um organismo. Como falou o companheiro Luiz Geraldo
de Mattos, ela intervém e deve intervir com todos
os sistemas até porque nós somos cidadãos e
não elementos distintos da comunidade de que
participamos.
O aspecto da participação, ou da cota de empregos; se não bastassem já as questões colocadas pelo companheiro Maurício Zeny, elas passariam também por um processo de ditadura, onde
a gente estaria limitando o direito de empresários
no sentido público e privado. E passaria também
por outra questão básica: Por que não entrarmos
também nesse caminho para o índio, fundador
desse povo, fundador desta Nação, e não os ne-
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gros, maioria neste País? Então, isso precisa ser
refletido e bastante analisado.
Gostaria, também, de deixar mais uma vez a
preocupação sobre as normas, as sugestões, a
proposta em texto à Constituinte, saídas desta
Subcomissão, que se procure reverter o processo
cultural que leva ao conceito da invalidez, esse
processo cultural que coloca o portador de defíciência como fundamentalmente um inválido.Então, é preciso ter-se realmente uma consciência
das reais potencialidades e limitações das pessoas
portadoras de deficiência.
Para encerrar, eu gostaria de resgatar, e quero
crer, mesmo, que não seja uma atitude declarada.
Parece-me, Sr. Presidente, e me corrija caso esteja
errado, que nesta Comissão existem 21 Constituintes, e se não me falha a memória, nesta audiência, estão presentes apenas seis.
Espero que isso não reflita um pocionamento
de descaso com as pessoas portadoras de deficiência.
MUito obrigado. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) -

Obrigado.

Honra-nos com a sua presença a Constituinte
Eunice Mlchiles, Constituinte pelo Estado do
Amazonas.
Pede-nos a palavra o Prefessor Edison Lemos,
a quem apelaríamos que fosse o mais breve possível, devido aos nossos compromissos de horário.
Concedo a palavra ao professor Edison Lemos.
O SR. EDISON LEMOS - Sr. Presidente a minha palavra será breve, apenas para dizer que
realmente o problema da nomenclatura excepcional, portador de deficiência ou deficiente, nàda
disso esconde a nossa limitação, a limitação real
que cada um de nós tem, em função da deficiência que nos atinge. E nós, os deficientes, não
podemos transmitir aos Srs. Constituintes uma
idéia de que não temos uma incapacidade relativa
àquelas atividades que dependem exclusivamente
das nossas condições orgânicas, visuais, físicas,
sensoriais ou mentais.
Então nós, os deficientes, temos de aceitar as
nossas deficiências e lutar como cidadãos, mas
sabermos que somos deficientes e que somos
limitados e que podemos nos realizar com qualquer nomeclatura, ou de excepcionais, deficientes
ou de pessoas com capacidade limitada, a realidade é que somos cidadãos, mas que temos as
nossas incapacidades pessoais.
O segundo ponto é que também não se deve
temer, em nome de um paternalismo, o problema
da não realização do individuo, porque paises
mais desenvoMdos, mais do que o Brasil, adotam
critérios de pensão ou de atendimento às pessoas
deficientes ou até mesmo às pessoas capazes
de se realizarem, mas enquanto elas não se realizam o Estado protege essas pessoas, porque o
importante, para a vida, é um individuo ter um
minimo, porque ele tendo um mínimo e tendo
capacidade, ele não se conforma com aquele mínimo e então será um individuo produtivo dentre
das suas condições.
Então, outros países e os Constituintes provavelmente conhecerão e se informarão a respeito,
mas não tenham medo de usar isso que alguns
dizem ser paternalismo, mas que na realidade
nada mais é que uma forma de manter a subsistência de individuos totalmente, às vezes, caren-
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tes, mas pela deficiêncianão são capazes, sequer,
de roubar um pão para comer.
Outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é
o problema do incentivo. Há necessidade sim do
incentivoàs empresas que se dedicarem ao trabalho protegido, porque é o trabalho protegido que
garante àquelas pessoas, sem capacidade de
competição no mercado de trabalho, que eJas
terão uma oportunidade, porque a empresa dará
oportunidade a esses indivíduos de terem uma
vidanormal, trabalhando, mas sem aquela capacidade de produzir como o indivíduodeficiente totalmente capaz.
Então o incentivo à empresa eu acho natural,
acho válido, é também modelos que, outros países utilizam, sem que isso venha a infringir qualquer regra de desenvol~mento da pessoa deficiente, e que realmente tenha capacidade de se
realizarsocial e economicamente para se integrar
na sociedade.
Era só isso. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Muito obrigado.
Os trabalhos da Subcomissão ficam adstritos
de uma forma muito direta ao Regimento da Assembléia Nacional Constituinte, e isso nos leva
estritamente ao cumprimento dos prazos.
Tivemos, nos últimos dias, o feriado do dia 10
de maio, e este feriado, estas comemorações que
se dão a nível mundial, exigiram dos Srs. Constituintes uma presença as suas bases, uma presença as suas cidades, a seus Estados. E nos
informa a Secretaria desta Subcomissão que vários parlamentares estão, ainda, nos aeroportos
à procura de lugares, determinação de vôos, para
que estivessem aqui no período da manhã. Queremos crer que durante o dia de hoje, ainda teremos
um número maior de parlamentares Membros
desta Subcomissão.
Gostaria portanto de dizer que o feriado, no
próprio calendário, contribuiu decisivamente para
que não tivéssemos um número maciço de parlamentares, membros desta Subcomissão.
O depoimento da Professora Ethel Rosenfeld
nos fez remeter a quando fazíamos o primeiro
ano primário numa escola pública municipal de
um bairro carente de nossa cidade, e lembrávamos da distribuição de material, do mínimo
de que os meus colegas precisariam para serem
alfabetizados, papel e lápis. E hoje, SI""' e Srs.
Constituintes, nos foi dito que a reglette e o punção, instrumentos básicos, para o aprendizado,
para a evolução cultural e educacional dos deficientes visuais, é de uma certa forma muito difícil
e até poderia se dizer, cerceada a sua aquisição
para exercerem essa função de aprendizado e
educação. Até quando vai se ter nesta terra quadros como este?
Mais uma vez nós firmamos a consciência de
que as minorias não precisam de tutelas para
serem representadas e para falar, tivemos aqui
uns cem números, todos eles pronunciamentos
lúcidos e inteligentes. As pessoas portadoras de
deficiência não só têm assegurado o direito de
serem sujeitos ativos, da vida social, política e
econômica dessa terra, como provaram aqui que
têm todas as condições para tanto.
Então cada vez mais os companheiros deficientes visuais dão essa demonstração enfática aos
Srs. Constituintes, nesta manhã, num momento

mais uma vezbonito que viveuesta Subcomissão,
que tem se notabilizadopor não ouvir os Ministérios, não ouvir e não chamar os Srs. Ministros
de Estados, não ouvir e não chamar os órgãos
de administração direta e indireta do Governo,
até porque nós temos a consciência, os Srs. Constituintes da Subcomissão têm e estabeleceram
que aqui neste espaço, nas audições públicas,
que é um espaço bastante restrito, devemos e
temos o dever de ouvir apenas e tão-somente
a sociedade civiL Por isso que não prejudicamos
este relato e por isso que estes Constituintes têm
falado sempre, após o relato da sociedade civiL
Essa tem sido e vai ser até o dia de amanhã,
que encerra as audiências públicas desta Subcomissão, o comportamento da Subcomissão dita
das minorias.
Queríamos mencionar a presença da Teresinha
de Jesus Costa Unhares, do Gabinete Civil; mencionamos e homenageamos também os diversos
Ministérios aqui presentes e representados, os'
professores, educadores e especialistas do ensino
especial que nos honram com a presença até
o momento.
Gostaríamos de lembrar e convocar os Srs. e
as SI""' Constituintes para hoje à tarde, a partir
da 17 horas, para darmos prosseguimento à audição pública em que enfocaremos a questão dos
negros.
Como convidados especiais estarão aqui o Professor Joel Rufino, Sociólogo; o Compositor e
Presidente da Fundação Gregório de MattosGuerra, de Salvador, Gilberto Gil, e ainda o Deputado
estadual, pelo Estado de São Paulo, João Carlos
de Oliveira, o João do Pulo.
Nada mais havendo a tratar, agradecemos mais
uma vezas lideranças e entidades dos deficientes
vísuais de todo o Brasil que aqui vieram prestar
o seu depoimento, convocando o Plenário desta
Subcomissão para às 17 horas de hoje.
Está encerrada a reunião do período matutino.
Muitoobrigado. (Palmas.)
Levanta-se a reuniãoàs 13 horas.
2' PARTE
AlYEXOÁ ATA DA 1o REUNIÃODA SUBCOMISSÃO DOS NEGROS, POPULAÇÕES
INDÍGENAS, PESSOASDEFICIENTESEM/NORIAS, REALIZADA EM 4 DE MAlO DE
1987, ÀS 17:00 HORAS. ÍNTEGRA DO
ACOMPANHAMENTO TAQ(JjORÃFICO,
COM PUBliCAÇÃO DEVIDAMENTEAUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTEDA
SUBCOMISSÃO, CONSTITUINTE IVO
LECH.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Havendo
número regimental, declaro abertos os trabalhos
da Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, em nosso
quinto dia de audição pública, com a pauta de
hoje, contemplando as questões dos negros na
Constituinte.
Mencionamos as presenças dos Srs. Deputados Constituintes Moema São Thiago, do Ceará;
üdice da Mata e Domigos Leonelli, da Bahia, que
honram o plenário desta Subcomissão.
Gostaríamos de convidar, para fazer parte da
Mesa, S. Ex" o Deputado Estadual João Carlos
de Oliveira, de São Paulo.
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Esta é a segunda audição com que contemplamos a questão dos negros no Brasil; já no
dia 28 de abril,terça-feira passada, ante o Plenário
da Subcomissão, prestaram depoimento autoridades, professores cientistas, pensadores, que
abordaram e discutiram a questão do preconceito, do estigma, a questão, enfim, do negro,
contemplado como minoria. E, hoje aqui desenvolvemos uma segunda pauta tratando desta
questão específica. E, de imediato, passamos a
palavra ao nosso primeiro convidado, que irá,juntamente com os Constituintes, debater, falar da
questão do negro no Brasil.
Convidoa prestar depoimento o teatrólogo que
participou do Teatro Experimental do Negro, B.
de Paiva, aquem solicitamos vir até à Mesa, para
fazer uso da palavra. (Palmas.)
O SR. B. DE PAIVA - Era um tempo muito
engraçado. Era um tempo das calçadas do amarelinhoe do vermelhinho,era um tempo de Abdias
do Nascimento, tentando fazer um movimento
de teatro com jovens negros e alguns intrusos
como eu, B. de Paíva, funcionando como uma
espécie de contra-regra; era um tempo em que
os sonhos ficavam cada vez mais próximos e,
de repente, as coisas ficavam cada vez mais distantes; era um tempo em que Nelson Rodrigues
- o maior teatrólogo deste País - escrevia o
"Anjonegro"; era um tempo! Corte neste tempo.
Ontem, 8 horas da noite, telefonou-me uma pessoa da família, uma pessoa muito querida: "Quero
te avisar que vais ganhar mais um sobrinho, o
primeiro, conseguimos a adoção de um garotinho, é branco".
Corte! Abertura de página. Página da História.
Metade da populaçãd negra que veiopara o Brasil,
nos porões de navios, no interior dos grandes
Capitãe, morreu nos porões dos navios. Corte!
Se conseguíssemos escrever uma estória, e se
a estória na verdade fosse escrita seria uma representação do tempo; se ela fosse temporal e crescesse na sua construção, de maneira a que ficasse
presente pelos seus grandes instantes, o corte
agora seria no Salão de Honra do Papado, quando
o Papa baixa uma bula permitindo que se matem,
se escravizem e se maltratem os negros no Brasil.
Esse corte, se forfeitocom uma câmara descuidada, poderá de repente jogar, num mesmo processo da História, a figura de Adolfo Hitler e as
figuras de brasileiros que assassinaram tanto ou
maior número de negros como os judeus que
matou Hitler.
•
Corte! Dentro da Assembléia. Em frente às câmaras. Para tratar de um assunto que não deveria
mais ser tratado. Há um ano apenas no dia em
que se comemora uma das maiores farsas da
História nacional, da História que não chega aos
bancos escolares - para o ano completaremos
cem anos de LeiÁurea, dizem alguns juristas que
para o ano caduca a Lei Áurea, ela caducou há
muito tempo.
Corte! Brasil 1987. Discurso demagógico da
maioria dos Ministros de Estado da Educação,
nos últimos vinte anos, inclusive esses dois últimos da República, como foi adjetivada. O corte
aí mostra a mesma tônica. São 8 milhões fora
da escola. Coloquemos com cuidado os dados
estatísticos desses 8 milhões e verificaremos que
60% desses 8 milhões são negros ou pardos.
Esta é a história de uma vergonha nacional. A
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história que não se escreve na escola; a história
que não tem sido proposta no teatro; a história
que'vaiaparecendo de uma maneira muito delicada, graças a alguns cineastas de respeito, quando
tratam o problema do noegro no címena, no teatro muito menos; a história que não escreveu no
ano passado, nem falou nas escolas, nem reescreveu com o cuidado críticoos 150 anos da Cabanagem; a história que se esqueceu da guerra dos
Malês; a história de todos nós, de um povo que
se diz branco, mas mandou para a Guerra do
Paraguai mais de 21 milhões de negros, para embranquecer o País. Tudo isso caracteriza um momento de profunda reflexão.
'2uando estamos aqui reunidos, brancos e negros; quando estamos aqui reunidos representantes da história dos assassinatos do século passado, quando a população do País, em 1822, era
mais de 50% composta de negros, e assassinamos, de 1822 a 1888, mais da metade da popuJaçil.o desses negros - essa é a história.
Estamos aqui presentes e falando, talvez de
maneira profundamente dramática, de maneira
profundamente teatral - para usar o termo da
profissão que adotei, porque tiveas minhas aventuras em outros campos - para pensar que,
quando abro o jornal, quando vejo a história, observo o texto de um dos filósofos da Nova Repúblic:a, que diz: "Para o Brasil se configurar até
princípios do próximo século como uma grande
sociedade industrial, moderna, democrática e
aberta, necessita reduzirsugnificativamentea brecha que separa as grandes massas dos níveis
e estilos de vida da classe média e das elites.
Mal; necessita igualmente incorporar aos níveis
superiores da sociedade e aos diversos papéis
dirigentes, um grande contigente de afro-brasileírosque, na prática,se encontram quase excJusivamente nos mais baixos extratos da população,
exercendo as mais modestas funções sociais.
Precisamos, urgentemente, que o negro brasileiro não se destaque apenas no samba e no futebol. E que a procedência étnica dos brasileiros
não se consolide numa polarização entre uma
cultura branca e uma cultura preta.
O Brasilé um Paisque logrou,até agora, espontaneamente, compatibilizar sua multiplicidade racial por sua básica unidade cultural.
Essa compatibilização espontânea, entretanto,
está esgotando rapidamente todas as suas possibilidades. Ou o Brasil incorpora prontamente a
suapopulação negra a níveissuperiores da culturâ
ocidental, ou a diferenciação de raças que, em
princípios, tem caráter potencialmente positivo,
conduzirá,ao contrário,a uma dícotomízaçâoculturu/ que seria fatal para a unidade nacidftal brasileira.
Sei que, muitas vezes, os motivos nos levam
a estar ausentes, mas questionaria apenas por
uma questão de lembrança no momento: Todos
os Constituintes, que se fazem representar nesta
Subcomissão estão presentes em outras missões
mais importantes que não esta de redefinira identid2lde nacional? Uma identidade nacional que se
busca e se procura, poucas semanas após um
gesto impensado de um pequeno diretorde repartiçào pública, em anular a presença do representante indígena no Ministério da Cultura, quando
se pensa que Aluísio Magalhães imaginava trazer
para o Ministério não apenas um representante
dOI' índios, mas possivelmente toda a FUNA!. Em

momentos como este, em momentos iguais a
este em que se questionam esses problemas, em
que o depoimento de um branco, amarelado, safado - como safados foram as centenas e milhares de brancos que assassinaram negros - onde
a língua negra não é ensinada na universidade,
onde a história dos grandes momentos heróicos
da trajetória da nossa nacionalidade não são lembrados? Onde Cepet larajué esquecido cotidianamente e ninguém diz nada quando um americano
oxigenado produz um filmechamado "AMissão",
sem se saber que naquele instante estava a representatividadedo mais importante dos índios brasileiros,Cepet laraju;num momento em que a figura do Zumbi dos Palmares não é levada à escola
pública, com a mesma dignidade em que estão
os dois maiores assassinos dos negros da "Cabanagem", o Sr. Tenente-Coronel Barroso...
Em todo esse questionamento, a primeiravista
dramática, me faz lembrar uma outra situação,
em que o Jornal do BrasU, no dia 2 de maio
de 1987, publica que Araribóia, um pataxó, quer
publicar os seus poemas.
Quando pensamos que mais da metade da população escolar brasileira, que dá motivo aos
grandes discursos do Governo, é composta de
negros; quando pensamos que a perseguição que
se faz, que a impossibilidade de sobrevivênciade
uma sociedade de cultura tão grande se foi com
a estrutura da própria cultura do mundo; quando
se pensa tudo isto, um depoimento como este,
de um homem de teatro que se prende apenas
para dizer: Este é um momento que deve ser
o momento da nossa verdade".
Esta Constituição não vai ser escrita por um
ilustre cabeça-grande baiano, que se trancou na
sua casa e, ao longo de três noites, redigiu a
segunda Constituintedo País.
Esse País não pode mais viverlembrando que
D.João VI, para assumir e vir para o Brasil, declarou guerra por escrito a todas as tribos indígenas
brasileiras.
Ao lembrar todo esse folclore, que não é folclore, é miséria, é sangue, é pobreza, é faltaverdadeiramente de uma interação cultural,para que possamos convivercom a cultura do mundo, e transformá-Iado regional para o universale vice-versa;
neste depoimento onde existe toda uma angústia
por saber que este momento historicamente não
deve ser jogado fora, e que é necessário que se
conheça que este Brasil foi construído com o
assassinato de mais de 35 milhões de índios, e
que poucos restam hoje para testemunharem a
sua identidade. Mas que foi na verdade constituído, construído, levantado, definidocom a coragem, o sofrimento, a pobreza e a cultura negra,
este País que foimuito mais construído pela África
do que pela Europa, é necessário que uma reunião como esta aconteça simplesmente, como
um momento simbólico, mas que todos nós entendamos que esta Constituição deve dar a oportunidade definitiva para que o País seja, na verdade, não aquele País o qual estamos acostumados
a ver, o País folclórico, de que somos frutos da
miscigenação que acontece de rnaneíra.completamente errônea.
Esse foi meu depoimento. (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE (Ivo Lech)-Muito obrigado, em nome da Subcomissão, ao teatrólogo B.
de Paiva.
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Gostaríamos de dar prosseguimento aos depoimentos, e depois então teríamos a oportunidade
de estabelecer um debate com os Srs. Constituintes e os nossos ilustresdepoentes convidados.
Convidamos para prestar o seu depoimento,
representando a entidade Eco ExperiênciaComunitária, o Sr. Hugo Ferreira.
O SR.HUGOFERREIRA - Gostana de colocar
que, extensamente, tem sido apresentado pelos
companheiros, e acho que não deveria repetir
algumas coisas que foram colocadas com as
quais concordamos.
Gostaria de acrescentar que o racismo, hoje,
é um processo de ideologia, que foi uma necessidade originada na escravidão, e que hoje é utilizada para caracterizar a situação em que o negro
está, e que pode ser resolvidaem parte pela Constituinte.
Deixamos aos Srs. Constituintes,talvez, até um
peso muito grande, mas de repente é um processo que pode ser resolvido pela Constituinte.
Se não for resolvido, pelo menos atenuado, dando
características de que o povo negro, que forma
44% - e acho que vai até mais -, tenha condições de se levantar.
Vemos a questão de como poderia ser feito
isto na Constituinte. Vemos a questão da crirnínalizaçãodo racismo. Que todo o crime de racismo
fosse criminalizado. A pessoa não poderia, pela
Constituinte, - e aí está o esforço dos companheiros Constituintes- seria um crime, não deveria pagar fiança.Acho que esta questão que colocamos aos Constituintesnão é uma questão emocional. Toda à carga emocional foi colocada, de
repente também a questão do mercado de trabalho. No mercado de trabalho deveríamos - aí
que colocamos a questão da isonomia - a quantidade colocada no mercado de trabalho aos negros, aos mestiços, aos pardos, deveria ser assegurada, como vai ser assegurada ~s mulheres.
Isto força realmente a diminuir a mortalidade, o
preconceito e a discriminação.
Outro item que colocamos ~ nívelde isonomia
é a questão da mortalidade infantil. A maioria do
povo negro é que morre. Quando pedimos isonomia, não estamos pedindo uma coisa SImplesmente solta no ar, mas que fosse colocada mais
na Constituinte uma volta à mortalidade infantil,
e o analfabetismo que é a grande quantidade na
educação que nós vemos que o povo negro no
Brasil está sofrendo.
No mercado de trabalho a mortalidade infantil
e o analfabetismo seriam doenças que precisariam ser atingidas, então, há estas três coisas:
a criminalização do prêconceito e da discriminação; a isonomia em relação ao mercado de
trabalho,ao analfabetismo e à mortalidade infantil.
Deveríamos,principalmente, acabar com o racismo na forma da educação, favorecendoos currículos. Os currículos são voltados para reforçar
uma imagem do negro ruim.Teríamos que voltar
à Constituinte, inclusive procurando os meios de
comunicação de massa, estando preocupados
com a imagem do negro. Realmente, nós vemos
o seguinte: o negro se toma uma pessoa inferiorízada, em função da educação que recebe e do
meio de massa.
Eu quero contar para os companheiros uma
históriado Cafundó. Cafundó,onde é? É um local
perto de Sorocaba, Estado de São Paulo, onde
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tem um núcleo, onde tem os Pires e os Caetano
Pires. N6s vemos o seguinte: os Pires se voltaram
totalmente para se aculturar; os Caetano Pires
são considerados vagabundos, são considerados
bêbados, são considerados confusos. Por quê?
Porque os Caetano Pires conservaram uma linguagem que é uma linguagem a nível de latino;
de repente, uma linguagem de 1850 que se falava
em vários locais está sendo estudada. Vemos que
o negro é forçado a perder a sua cultura e principalmente desagregar a família. Então, vemos o
seguinte: os Pires são considerados um modelo,
quer dizer, um modelo em função da educação
que recebe, em função também da colocação
de massa, da valorização de massa que se recebe.
Então, aconteceu o seguinte: Os Caetano continuaram se tomando africanos, são considerados
bêbados porque, efetivamente, eles consideram,
não são bêbados, mas eles reservam para si todas
uma preocupação de conservar uma cultura afri-

cana.
Eu pergunto: O africano ou seu descendente
se colocando neste Pais, sem qualquer colocação,
sem qualquer especificidade, o que seria hoje?
Então, n6s vemos que quando pedimos isonomia
que seja aplicada pelos Srs. Constituintes na educação, reformando 05 currículos, e também nos
meios de comunicação de massa, nós vemos o
seguinte: essa valorização que os Caetano do Cafundá deram é extremamente importante, nós temos que colocar nossa especificidade, porque
não é o problema da comunidade negra ou da
população negra brasileira. Nós vemos que alguma coisa que passa de 20% da população é um
problema da sociedade brasileira. O racismo hoje
é uma ideologia que figura na Europa, figura na
França, figura nos Estados Unidos; os Chicanos
estão tentando tomar o território americano, então, foram colocadas leis de imigração nos Estados Unidos. Mas se formos analisar, os Chicanos,
quem são? São pessoas do México que vão trabalhar. Onde? Na metade do território que foi tomado do México.O território americano era território
mexicano. Por que é que falo isso? Qual o território
que foi dado para o negro? Então, o que nós
precisamos, além de coisas específicas, além de
problemas específicos, precisamos de coisas que
atinjam à sociedade toda. A reforma agrária é
uma coisa necessária, porque quando o negro
foi trazido para o Brasil, o negro foi tirado da
sua terra. Eu pergunto: Cadê a terra que foi dada
ao povo negro que está na maioria da população?
Então, vemos o seguinte: além das necessidades específicas que estão sendo tratadas nesta
SllIbcomissão, precisamos convencer às outras
SlÍbcomissões dos problemas que a população
negra tem. É um problema que os Srs. Constituintes vão ter.
Vejamos o seguinte: nós estamos aqui nessa
Subcomissão e de repente há um processo muito
grande até de irmandade. Mas por quê? De repente a comunidade negra veio para cá e colocou
seus problemas. Agora, os problemas da comunidade negra que têm que ser levados para as
outras Subcomissões, como é que n6s vamos
fazer? Infelizmente, isso vai ser uma tarefa dos
participantes desta Subcomissão; infelizmente, o
negro não está organizado, a companheira Benedita da Silva é uma SÓ, os outros, inclusive, parlamentares negros, Constituintes negros, não se enwlveram ao ponto que a companheira se em'OI·

veu. Então, a tarefa fica aos Constituintes desta
Subcomissão.
Colocamos assim o problema que está a nível
da criminalização, da isonomia, formas como o
negro vai sair do problema em que ele está. A
isonomia significa vantagens. Não seriam nem
vantagens, porque o negro sofreu tanto que, de
repente, ele precisa ter formas para quebrar este
círculo vicioso e isso está com os companheiros
Constituintes.
A terceira colocação seria acabar com o racismo, acabar com a forma de surgirem novas formas do racismo; isto está a nível da educação,
a nível da questão dos meios de comunicação,
e é isto que peço aos Srs. Constituintes, porque,
de repente, o negro foi trazido para este Pais e
este País é o nosso País, porque somos os construtores deste Pais, e a nós não foi dado nem
terra e, principalmente, foi desagregada a família.
É este o meu ponto de vista. Muito obrigado.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Muito obrigado ao Sr. Hugo Ferreira por prestar e enriquecer
esta Subcomissão com o seu depoimento.
Convidamos o ator e teatr61ogo Ricardo Dias
a prestar o seu depoimento ante o Plenário e
os convidados da Subcomissão.
Ricardo Dias é coordenador de Cultura da Secretaria Municipal de Osasco.
Concedo a palavra ao ator e teatr61ogo Ricardo
Dias.
O SR. RICARDO DIAS- Gostaria de dizer que
também represento, neste momento, o Conselho
da Comunidade Negra de São Paulo.
Srs. Constituintes, companheiros rmntantes negros de diversos Estados do nosso País, nós queriamos centrar a nossa palavra, principalmente,
com respeito a uma questão que me foi levantada
por um repórter, jornalista que me entrevistou
momentos antes do início desta reunião. Ele me
perguntava se eu estava de acordo: se era, realmente, o pensamento do movimento negro, do
negro do Brasil, a exigência da isonomia no que
diz respeito a vagas em empresas públicas ou
não, para trabalhadores negros.
Com base neste questionamento, nós podemos sentir de pronto toda a confusão, toda a
dificuldade que ainda estamos encontrando no
diálogo com os nossos Constituintes, com relação
à questão do negro.
Isonomia, meus senhores, evidentemente, não
é isso. Nós não poderíamos, de maneira nenhuma, estar exigindo que a nova Carta Magna tivesse, nos seus artigos de lei, um que determinasse
que 60% das vagas numa empresa ou no serviço
público devessem, obrigatoriamente, ser reservadas aos negros. Ora, e uma empresa que tivesse
80% de funcionários negros? O que faria com
os outros 20%? Mandá-los-ia embora, talvez. E
o que estaríamos reivindicando? Sessenta por
cento dos trabalhos piores remunerados, de formação menos específica, dos trabalhos mais difíceis de serem realizados, porque implicam força
bruta. Essa força física, não seria reforçar mais
uma vez, quem sabe, o estereótipo de que o negro
é forte mesmo e é capaz de cumprir certos serviços pesados que outros não têm condição de
cumprir?
No Conselho da Comunidade Negra de São
Paulo, essa e outras questões foram discutidas
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de uma forma bastante severa, e nós chegamos
à conclusão de que isonomia - companheiros
- não é nada mais, nada menos do que a igualdade de tratamento ao homem negro e à cultura
negra que ele representa, e igualdade de condições com outras culturas que formam o povo
brasileiro. Aí é que está a questão da isonomia;
porque, na verdade, o racismo no Brasil tem sido
tão terrível, tão forte com relação ao negro. O
racismo, geralmente, ele se coloca com relação
ao negro, de uma forma tão absurda, que ele
não percebe que ele está discriminando, no homem negro, a si mesmo, porque está discriminando a cultura que é sua também, porque a
cultura negra hoje é seguramente, entre todas
que formam a cultura brasileira, aquela que maior
participação tem, que mais força tem.
Poderíamos dizer, inclusive, que o nosso PlIÍs
está na situação de subdesenvoMmento, na situação de penúria, na situação de moratória, de estar
em permanente dívida para com seus credores
no mundo todo, entre outras coisas, por esta tradição de discriminação à cultura negra no nosso
. País, pois só quando a cultura negra tiver um
tratamento isonômico, ao mesmo níveldas outras
é que o nosso País poderá sair da situação em
que se encontra.
É importante sempre dizer, é importante sempre ressaltar que a nossa preocupação não é apenas em estabelecer mecanismos para a punição
da discriminação racial contra o negro. Para nós
isonomia é muito mais do que isso. A história
do negro neste Pais não é só uma história de
discriminação, de povo discriminado, não é só
isso; a história do negro no País não é, absolutamente, uma história de vencidos. Fico constran.gido quando ouço, com certa insistência, falar-se,
especificamente, sobre a questão discriminação
racial contra o negro, porque eu entendo que
a nossa cultura negra, a contribuição que n6s
demos para a formação deste Pais está muito
acima, inclusive, disso tudo, ela conseguiu resistir
a isto tudo, conseguiu se contrapor a isso tudo,
e é por isso que hoje nós estamos aqui.
Então, é preciso entender que não somente
esta Subcomissão que está reunindo depoimentos, sugestões, para apresentar ao Congresso
Constituinte como um todo, que n6s precisamos,
aqui, estar levantando o que é realmente o negro,
o que tem sido o negro ao longo desses quatro
séculos de vida brasileira.
Eu discordo de algumas coisas que foram colocadas aqui pelo companheíto Hugo. Peço licença
para discordar. Não creio que tenhamos construido este Pais; não se constrói nada com o trabalho escravo. Acho que é preciso também, de uma
vez por todas, acabar com esse tipo de idéia de
que o trabalho escravo construiu ou constrói. Não
se constrói com o trabalho escravo. No ano que
vem, a 13 de maio de 1988, estaremos, sim, estudando o primeiro centenário da mundança de
situação do trabalhador brasileiro, daquele que,
realmente, foi o segmento da nossa população
que primeiro se dedicou à tarefa de trabalhar.
E esta a questão, e não, exatamente, a abólição
de uma escravatura, porque, na verdade, hoje,
ainda, tantas pessoas neste País vivem na condição de escravos.
Isonomia no trabalho há que ser, nada mais,
nada menos, que assegurar ao homem negro
o direito de trabalhar, de ocupar o espaço para
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o qual ele estiver preparado para assumir. Uma
coisa é certa: 'em razão da marginalização que
o negro sofreu, e sofre, hoje, o negro não está
preparado para assumir todos os espaços. Diziame, ainda há pouco, o companheiro Edio da Silva,
que é do Departamento de Relações do Trabalho
do Conselho da Comunidade Negra, que se nós
formos exigir 60% das vagas numa empresa e
tivermos 30% na área de produção e 30% na
área administrativa, é capaz que não tenhamos
pessoal qualificado para assumir os 30% da área
administrativa; esta é a triste realidade.
Então a nível de isonomia o que é que nós
precisamos? Precisamos de acesso à educação,
precisamos de acesso ao ensino, acesso à tecnologia e isso tudo nós não temos conseguido. [nfelizmente, a nossa cultura negra, que é, como já
lhes disse, o maior componente da cultura negra,
hoje, ela continua sendo transmitida de geração
para .geração na base da tradição oral, enquanto
que algora o mundo caminha a nível da informática. Como é que nós podemos fazer frente a
esse estado de coisas?
Devo dizer uma coisa ainda: não tenhamos nenhuma ilusão. O companheiro Hugo manifestou
sua esperança de que os nobres constituintes pudessem estar resolvendo alguns problemas da
comunidade negra, entre eles a discriminação racial contra o negro, ou ainda toda e qualquer
espécie de discriminação contra o ser humano.
Com o devido respeito, eu não acredito que isso
possa acontecer. Não se acaba com a discriminação, com o racismo por decreto. Nós só vamos
conseguir fazer frente à discriminação através da
mobilização permanente do negro, não só do negro, como de todos os segmentos da população
que se sentem discriminados e marginalizados.
Esta é a única maneira, Srs., porque, senão, o
princípio da isonomia que consta lá da Constituição, "Todos são iguais perante a lei", será reformado, constará da próxima Constituição e continuará sendo letra morta.
Nós estamos aqui, sim, esperançosos, porque
os nobres constituintes que aqui estão em Brasília,
com esta grande missão, esta grande responsabilidade de redigir a próxima Constituição, são
nossos representantes, nós temos a grande esperança, sim, de que esse processo possa ser um
processo aglutínador de todos os segmentos, de
todos os movimentos populares deste País. Acreditamos que esta é a grande missão da Constituínte. Se não estivermos mobilizados, nada con-

sequiremos.
J;:ste é o meu depoimento. Muitoobrigado. (Palmas.]

O SR. PRES[DENTE (lvo Lech) - Muito obrigado ao Sr. Ricardo Dias.
Negro, soldado, cabo, sargento, atleta mundialmente laureado, João do Pulo, amputado, portador de uma limitàção física, deficiente físico, o
homem Deputado Estadual por São Paulo.
Concedo a palavra 'para prestar o seu depoimento a S. Ex" o Deputado Estadual, por São
Paulo, João Carlos de Oliveira.
O SR. JOÃO CARLOS DE OLIVE[RA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes presentes à comunidade desta Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias.
Quando recebi o convite para participar desta
Subcomíssâo eu fiquei muito lisonjeado, porque

é uma Subcomissão muito importante dentro da
nossa Constituinte. Não que as outras reivindicações, as outras colocações que os nossos
Constituintes têm a responsabilidade de formar
a nova Carta a do negro é muito importante. Porque como nós, os nossos palestrantes já prestaram depoimento, quem construiu realmente 80%
deste Pais foram os negros que vieram em porões
de navios. Então, nós temos que ter o nosso espaço, nós temos que ter a nossa liberdade de agir,
exercer cargos executivos, poder ser também um
parlamentar como sou hoje, porque não desmerecendo meus irmãos, eu sou valente, eu gosto
de brigar. Nasci filho de ferroviário e hoje estou
na Assembléia Legislativade São Paulo. Eu gostaria de chamar meus irmãos negros para que todos
nós passemos a nos dar as mãos. Porque se nós
nos dispersarmos, nunca mais isto irá consertar,
nunca! Porque no papel a Constituição não irá
consertar a vida de negro algum, não irá conseguir
unir ninguém. (Palmas.) Se nós não nos unirmos
jamais iremos realizar o ideal comum.
Estou na Assembléia Legislativacom uma proposta do menor carente. Porque esse menor carente - eu estive na FEBEM de São Paulo pelo que pude perceber, 80% das crianças que
estavam lá eram crianças negras. Eu vou na Praça
da Sé, fico envergonhado quando vejo as crianças
negras da Praça da Sé. Porque eu sou um homem
negro, tenho dez sobrinhos e jamais quero isso
para eles, jamais quero isso para nenhum ser
humano, principalmente se ele for negro. Porque
nós temos que dar educação, nós temos que dar
alimentação, nós temos que instruir, dar diretrizes
para esses jovens que estão aí, porque senão será
mais um maconheiro, mais um ladrão, mais um
sambista, mais um bêbado caído na sarjeta.
Então, nós que temos a cabeça, que temos
uma instrução melhor, nós temos a responsabilidade de pegar essas crianças, de dar-lhes
orientação, para que elas, mais tarde, não sejam
uma imitação do João do Pulo ou de Pelê ou
de Adernar Ferreira da Silvaou outros que tiveram
a sorte, que tiveram a sorte de se infiltrarem na
sociedade. Não, elas terão que ser elas mesmas;
terão que ser homens de respeito, homens que
possam andar na rua com cabeça erguida, que
possam entrar no banco e o gerente oferecer-lhes
também o cheque-especial, e não a polícia do
banco ficar de olho neles pensando que irão realizar algum assalto.
Então, a minha proposta dentro da Assembléia
Legislativa é sobre a criança negra, branca, azul
ou amarela. Porque o meu gabinete na Assembléia Legislativa é democrático. É um gabinete
que recebe preto, branco, azul ou amarelo. Mas
por obrigação e por eu ser negro, tenho que lutar
pela minha raça. Tenho que ver a minha raça
lá em cima, forte. Porque quando eu voltei dos
Estados Unidos e fui na minha cidade - isso
aconteceu comigo - estudava nos Estados Unidos, quando eu voltei à minha cidade, aí pessoas
brancas da minha cidade falavam: "Agora o neguinho vai viver cheio de coisas. Agora vai querer
falar inglês, não sei o quê, para querer esnobar".
Fui na rádio e falei-lhes: "Eu fui para os Estados
Unidos porque tive essa oportunidade, porque ganhei uma bolsa de estudos. Eu falo inglês mesmo,
hoje eu falo inglês, hoje falo um pouco de alemão
e esnobo mesmo quem queira me esnobar". Porque não sou menos do que ninguém, eu sou
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João do Pulo Carlos de Oliveira, aquele que foi
e colocou a camisa verde-e-amarela, representou
o País lá fora com dignidade. E se eu pudesse,
se minha perna permitisse continuaria representando o meu País, continuaria representando a
minha Nação lá fora, com dignidade, porque sou
filho de ferroviário, mas em primeiro lugar sou
brasileiro e sou gente, e quero ver tudo de bom
para este País. Só tenho a declarar àqueles que
são de São Paulo que estarei em São Paulo no
meu gabinete, para que possamos reunir grupos,
não para fazer racismo contra o branco, a idéia
não é essa, nem contra o branco nem contra
o amarelo. Mas para reunirmos-nos e debatermos
as causas que ferem, debatermos as causas que
provocam o racismo dentro deste País, e principalmente São Paulo: Porque eu já fui em clubes
em que eles deixaram s6 entrar João do Pulo
e meu irmão não deixaram entrar. A homenagem
era para mim; mas saí do clube, porque meu
irmão não podia entrar, porque não era João do
Pulo. Então isso não pode acontecer num Pais
em que a maioria é negra, num País em que
os negros chegaram e ajudaram a construi-lo.
Eu queria agradecer à Constituinte Benedita
da Silva pelo convite que ela me formulou, ao
Presidente pela participação maravilhosa, e a \odos os Srs. que estão participando numa causa
comum que é o negro, o índio, a discriminação
daquele que foi tolhido por um acidente de automóvel, como eu e o Presidente sofremos. Mas
com isso não se perde a liberdade de trabalhar,
de produzir dentro de uma área em que se possa
produzir para este grande País que é o Brasil.
Essa discriminação é boba, é barata, no meu
modo de ver, porque o defeituoso físico, sentado
poderá produzir. Por exemplo, ele pode produzir
sentado; olhem aí o nosso deputado federal. Eu
estou lá na Assembléia; jogo bola e eu faço tudo
que uma pessoa normal faz.Acho que não podemos sentar e esperar que tudo caia do céu. Temos
que lutar, meus irmãos, nós temos que brigar,
porque se nós ficarmos sentados esperando que
uma Constituição vá fazer, vá reformular a Carta
que discriminação é proibida, as nossas negras
ficarão trabalhando de empregas domésticas e
os nossos negros ficarão trabalhando de estivadores. Eu não quero isso para a minha raça.
Era isso que eu tinha a dizer e muito obrigado
pelo convite que os Srs, me fizeram, (Pelmas.)
O SR. PRES[DENTE (['110 Lech) - Muito obrigado ao Deputado Estadual João Carlos de Oliveira, por ter, ante à Subcomissão, ter vindo de São
Paulo para prestar o seu depoimento.
O próximo convidado especial a dar-nos a seu
depoimento é um historiador, autor de vários livros, membro da Diretoria do Memorial Zumbi
e militante do Movimento Negro; chamamos para
depor o Professor Joel Rufino. (Palmas.) (Pausa).
Enquanto aguardamos a presença do Prof.Joel
Rufino, convocamos os Srs. Constituintes, convidamos a imprensa e os Srs. presentes a acompanharem a visita da Subcomissão ao Presídio da
Papuda amanhã às 15:00 horas. A saída da Subcomissão será às 14.30 horas. Faremos a visita
para observaçôes das questões e dos problemas
vividos por aquela minoria, pelos encarcerados
naquela instituição.
Concedo a palavra ao Professor Joel Rufino.
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o SR.JOEL R<.lFlNO - Vou procurar ser breve
e objetivo, e colocar aqui em discussão algumas
reflexões a propósito da questão negra, que são
reflexões produzidas ao longo de muitos anos
de militânciaem movimento negro e muitos anos
de estudo da História brasileira, particularmente
da Históriado negro, do índio, do povo brasileiro,
da classe trabalhadora. Tenho certeza de que essas reflexões não são inúteis. Faço questão mesmo, que elas tenham, aqui neste momento, diante
de Constituintes, diante de pessoas investidas desta tarefa magna de reconstitucionalizar o País, que
elas tenham uma utilidade objetiva, que sirvam,
efetivamente,como subsídios, como informações
e como um chamamento à reflexãosobre a questão negra e a sua relação com aquilo que chamo
de crise brasileira.
Para começar, dispensarei uma denúncia do
racismo, porque ela já foifeitasob diversos aspectos, por muitas pessoas que me antecederam.
Não há qualquer necessidade de gritarmos mais
uma vez que o Brasil é um Pais racista. É óbvio
que o racismo é um problema brasileiro. E pela
formação histórica deste País, nem poderia ser
diferente; necessariamente tinha que ser como
é. O Brasil é um País que tem, entre os seus
problemas esse gravíssimo, do racismo.
Como pessoa habituada a lidar com a História,
a pensar a História,eu não posso passar em branco duas ou três razões do racismo brasileiro.Uma
dessas razões, uma dessas causas, é o escravismo, o fato de o nosso Pais ter conhecido um
regime escravista por quatro quintos de sua existência. E vejam bem que não foram 50 anos,
nem 100 anos, nem 200 anos, foram 4/5 dos
500 anos de existência de que tem o Brasil. Essa,
sem dúvida, é a causa mais remota, mais histórica
do racismo brasileiro.
Uma outra causa é o tipo de desenvolvimento
capitalista pelo o qual o Brasil optou, digamos,
a partir de 1930. E a esse respeito devo até advertir
que há uma certa ingenuidade de algumas pessoas - compreensível ingenuidade - de atribuir
O racismo brasileiro exclusivamente, ou preponderantemente, à escravidão. A escravidão já vai
longe; já são 100 anos sem escravidão e, no entanto, o racismo brasileiro, ao invés de se amenizar, em muitos aspectos, se agudiza, se agrava,
o que, por sí só, demonstraria que há uma outra
causa do racismo brasileiro que nada tem a ver
com o fato de termos tido a escravidão. Essa
razão vem a ser o fato de que o Brasil optou,
nos anos recentes, nas últimas décadas, por um
tipo de desenvolvimento capitalista que alguns
chamam, acertadamente, de capitalismo selvagem - outros chamam de outra maneira, mas
não importa a designação - um tipo de capitalismo que, ao invés de corrigir as injustiças, as
dominações, pelo contrário, exacerba-as.

o gerador do racismo brasileiro é esse tipo
de capitalismo pelo qual o Brasiloptou. É evidente
que cheguei a esta conclusão, não apenas como
um estudante de História, mas como socialista,
por opção, que sou. E acredito que muitos socialistas brasileiros o são precisamente por isso, por
verem no tipo de desenvolvimento escolhido pela
Nação brasileira, no sentido de se tomar um País
capitalista, capitalismo do Terceiro Mundo, dependente, selvagem. Para nós, socialistas, esse
capitalismo que o Brasil trilha é o gerador das

injustiças e das dominações que conhecemos e
entre elas' dominação racial.
(Ima ter eira razão do racismo brasileiro é a
visão que . )s, brasileiros, temos de nÓB mesmos,
País colon eado, que ainda tem uma pesada herança COIOI ial. A visão que o brasileiro comum
tem de si proprio é preconceituosa, que privilegia,
por exemplo, a matriz européia. Se nós pegarmos
os nossos livros didáticos, se formos visitar os
nossos museus, se tentarmos compreender o que
está por baixo dos discursos dos nossos políticos,
sejam eles liberais, direitistas, esquerdistas, marxista ou não, veremos que o que está por trás
de tudo isso, o que está por baixo, o que subjaz
ao discurso brasileiro é uma visão de Brasil colonial, uma visão colonizada.
Gosto muito de uma defmição de um companheiro nosso que lamento não estar presente aqui,
Clóvis Moura, que, desde quando éramos crianças, já escrevia sobre o negro, já pesquisava sobre
a questão negra, produzindo um dos livros mais
inteligentes sobre a formação brasileira que se
chama "Rebeliões da Senzala". Gosto muito de
uma expressão de Clóvis Moura quando diz o
seguinte: "Branco brasileiro é aquele que escolheu para se espelhar, a cor dos colonizadores".
Com isso, ele vai fundo na análise do racismo
e na maneira pela qual os brasileiros se vêem
a si próprios. Quer dizer, branco no Brasil não
tem o sentido puramente biológico, puramente
genético, e esse sentido é até secundário. Tem
o sentido antropológico, sociológico, psicológico
mesmo, simbólico. Branco no Brasilé aquele que
escolheu como modelo, o branco europeu e que
portanto, recalca, oculta o seu lado negro, porque,
indiscutivelmente, o que este País é - é um País
de negros, brancos, indios e outras etnias. Quando o brasileiro se supõe branco, na verdade, está
recalcando os seus outros seres ou, para ser
mais exato, partes do seu ser, e está optando
por se espelhar no branco europeu.
Ora, então é evidente que há, aí, uma a1meação
fundamental e esta é ele não reconhecer a si mesmo como plurirracial um fenômeno, um dos aspectos essenciais da crise brasileira. É aí que acredito que nós possams fazer um chamamento aos
nossos Constituintes cuja tarefa é pensar o Brasil,
é reconstitucionalizar o País como um todo, para
que percebam, entendam que um dos aspectos
da crise brasileira é precisamente essa visão que
temos de Brasil, na qual partes reais do seu ser
não estão incluídas mas, ao contrário, estão recalcadas.
É evidente que pode-se pensar na 'Crise brasileira sob muitos aspectos. E todos nós temos
uma tendência de enxergar apenas o aspecto político da nossa crise. Saímos de um regime militar
e não conseguimos realizar, como o povo brasileiro esperava, a redemocratização do Pais. Estamos numa transição que se arrasta, ameaçando
de ir para o buraco.
Pois bem, esse é o aspecto político da crise
brasileira, mas ela tem, também, um aspecto econômico, que todo mundo percebe. Hoje, poucas
pessoas se mostram otimistas com relação às
políticas econômico-fmanceiras que possam sair
dos Governos da Nova República, porque a economia brasileira está visivelmente embaraçada
em problemas antigos e novos - é o aspecto
econômico da crise. Mas essa crise tem um aspecto, também, civilizatório e é ai que a questão
do negro, a questão do racismo se toma um ver-
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dadeiro fantasma para os nossos Constituintes,
um desafio aos nossos Constituintes.Acrise brasileiraconsiste também em recalcar a sua negritude
e a sua indianidade. Vejam bem, a mesma coisa,
dita em outras palavras, para ver se eu consigo
ser mais claro, se é que não estou sendo: A crise
brasileira tem aspectos políticos, econômicos, sociais, e etc., mas tem um aspecto civilizatório,
ou seja, a civilização brasileira está em crise porque não consegue ver a si mesma como uma
civilização pluricultural,porque recalca a sua parte
negra, a sua parte indigena, porque não quer ver
a si efetivamente como é, tem preferido, até aqui,
uma alienação, uma concepção alienada de sí
própria.
Poderia exemplificar essa reflexão a que cheguei de diversas maneiras. Poderia, por exemplo,
tomar o futebol- a paixão brasileira- na grande
demonstração de vigor que o Brasil deu ao mundo durante um certo período, futebol do qual tedos nós nos orgulhamos, que é uma das marcas
da nacionalidade brasileira.Se o tomássemos como exemplo, para raciocinar, veríamos que a história do futebol brasileiro é a história da alienação,
a história da negação da realidade brasileira pelos
brasileiros,a negação de uma parte do seu próprio
ser. O futebol começou aqui, neste País, trazido
por ingleses e, enquanto foijogado exclusivamente por residentes ingleses, nada significou para
nós. Desde o momento em que o povo brasileiro
adotou esse esporte e em que ele se massificou
e se profissionalizou, e em que começou a ter
a cara do Brasil,ou seja, ser um jogo de brancos,
negros, mulatos, cafusos, caboclos e etc., atingiu
o ponto máximo do seu desenvolvimento e deslumbrou o mundo. O mundo ficou espantado
de haver aqui no planeta, uma civilização tão originai, capaz de jogar um futebol tão artístico quanto
este. E o que aconteceu depois? Foi a crise. E
o que vemos hoje? Não é preciso dizer. Todos
os que amamos o futebol e até aqueles que não
o amam, estamos perplexos diante da decadência
do futebol brasileiro, que a vitória de ontem, ou
anteontem, no pré-olímpico, não vai enganar. O
futebol brasileiro foi morto, foi liquidado. Está aí,
precisamente, um dos exemplos que estou temando aqui, da crise brasileira,a crise civilizatória.
E vejam, aí, como a crise de civilização acaba
afetando outros setores, acaba tendo o seu desdobramento social, político e etc.
Então, queria, nesta primeira parte de minha
intervenção, chegar precisamente a esta conclusão: de que a questão negra é importante, entre
outras razões, porque está no epicentro da crise
brasileira.A questão negra faz parte da crise brasileira.
E, na segunda parte, para finalizar, eu gostaria
de tratar de algumas sugestões que, a meu ver,
nos permitirão enfrentar esta crise brasileira, esta
crise civilizatória. É claro que algumas dessas sugestões, alguns desses caminhos para a superação da crise brasileira não dizem respeito à Constituinte, estão fora do âmbito da Constituinte. Não
será, certamente, uma Constituição o melhor canal para resolvê-Ia,para encaminhá-Ia, para levála adiante - nisto, concordo com algumas pessoas que me antecederam. Por mais importante
que seja a Constituinte, por mais importante que
seja a Constituição que ela vai elaborar, o seu
raio de alcance é pequeno. Muitacoisa importante
ficará, certamente, fora desse alcance. Mas, tam-.
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bém, - nem tanto ao mar, nem tanto à terra
- não sou daqueles completamente pessimistas
que acham que a Constituinte e a Constituição
nada têm a dizer a respeito desta crise civilizatória,
e portanto, por conseqüência, a respeito da questão negra, a respeito da discriminação, a respeito
do preconceito, a respeito do racismo, a respeito
da alienação do seu próprio ser, a respeito do
recalque e da cultura negra, da cultura indígena,
etc., etc. Acho que, mesmo com as suas limitações, a Constituinte tem alguma coisa a dizer,
alguma contribuição a dar nessa direção.
Parece-me, por exemplo, que, como preceito,
a nova Constituição poderia incluir o de considerar, definir o Brasil como um País multinacional
e pluricultural. Será muito dificil encaminharmos
leis ordinárias que punam o racismo, que criminalizem a discriminação racial e etc., sem um preceito constitucional que abra espaço para isso,
que sirva de base, que sirva de justificativa, que
sirva de preceito, exatamente, a estas leis. E acredito que, de alguma maneira, poderia constar na
Constítuíçâo um preceito que redefinisse o Brasil
e que permitisse ao Brasil, nessa definição, se
reencontrar consigo mesmo. Acredito, também,
que de alguma maneira se poderia, no texto constitucional, incluir a recomendação de tratarmos
da história e da cultura do negro, assim como
da história e da cultura do índio, nos diferentes
graus em que se reparte ensino brasileiro. Esta
idéia de uma reforma curricular nos três nívers,
que contemple o papel desempenhado por negros e índios na história e cultura brasileira, é
uma reivindicação universal do movimeto negro.
Dentre as poucas reivindicações unânimes, em
todo o movimento negro brasileiro, de Norte a
Sul, sempre apareceu esta E por quê? É fácil
de compreender. Se o reconhecimento do papel
do negro e do índío na formação brasileira é uma
questão de identidade, é óbvio que o canal eficaz
para enfrentar a questão é o canal do ensino,
é o canal pedagógico.
Os periódicos racistas se formam muito cedo,
provavelmente na pré-alfabetização, e se consolidam um pouco mais adiante, quando o escolar
está no segundo grau e, daí por diante, apenas
se cristaliza. Mas é a opinião quase unânime dos
educadores que é na fase pré-alfabetização que
o preconceito entra definitivamente na cabeça da
criança, tanto branco quanto negra, preconceito
com relação ao negro e ao índio, mas também
com relação a outros aspectos da formação brasileira.
Pois bem. Não é de espantar que essa reivindicação de uma reforma curricular, a começar pelo
primeiro grau, apareça como reivindicação universal do movimento negro, exatamente por isso,
porque diz respeito à questão de identidade.
É'(I problema da identidade, da auto-identidade
e da identidade do outro que está em questão
neste momento. Portanto, parece-me que esse
preceito de estudo e ensino da cultura e história
do negro seja uma sugestão essencial, no sentido
de enfrentat o que convencionei chamar de crise
brasileira.
Com relação ao princípio da isonomia, que tem
sido debatido tanto entre nós e com os Constituintes, quero fazer minhas as palavras do companheiro Ricardo. Parece-me devamos definir a isonomia de maneira um pouco menos ingênua,

um pouco menos simplista, porque, se a defínírmos de maneira ingênua e simplista, é claro que
não vamos chegar a bom termo.
A realidade brasileira não comporta o princípio
da isonomia formulado ingenuamente. Comporta
sim o princípio da isonomia formulado nos termos em que fez o companheiro Ricardo e parace-rne que também é uma maneira eficaz de enfrentar isso que convencionei chamar de crise
brasileira.
Por fim, esperando que este meu depoimento,
que as reflexões que trouxe aos companheiros
sirvam de alguma coisa, gostaria de sugerir a esta
Subcomissão, se ainda for possível, que trouxesse
aqui os intelectuais negros diferentes daquele tipo
de intelectual que eu, por exemplo, sou. Sou um
intelectual de uma certa formação, sou um tipo
determinado de intelectual, daquele que pode se
formar numa universidade, que escreveu seus livros, aquele que, enfim, tem uma vida intelectual
relativamente bem-sucedida. Não é desse tipo de
intelectual a que pertenço que falo. Falo do intelectual no sentido amplo da expressão, aquele
que dá voz à sua comunidade, seja de que maneira for, utíhzando-se de qualquer código ou norma.
Acomunidade negra tem intelectuais desse tipo
a que estou-me referindo que são, por exemplo,
os seus compositores de escola de samba, que
são os seus sacerdotes de terreiro, os seus artesãos, enfim, os seus artistas. Esse é que são os
legítimos intelectuais da comunidade negra, porque dão voz aos anseios, às frustrações, aos desejos, às paixões da comunidade negra. E, como
são pessoas imersas na sua comunidade são também os criadores de normas, de preceitos, de
orientações para a comunidade negra.
É importante, portanto, ver aqui, nesta mesa,
prestando seu depoimento a esta Subcomissão
da Constituinte esses intelectuais negros, os mais
legítimos.
POIS bem, com isso, encerro o meu depoimento. Obrigado (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Obrigado
ao sociólogo, Prof. Joel Rufino, por ter vindo a
esta Subcomissão prestar o seu depoimento.
Nós convidamos o Professor a permanecer na
Mesa, para auxdiar-nos também nos debates da
Subcomissão.
Passamos a palavra aos Srs. e Sr'" Constituintes,
para colocarem seus posicionamentos e, até mesmo, para fazer seus questionamentos aos nobres
painelistas, depoentes e convidados
Com a palavra o nobre Constituinte Domingos
Leonelli.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELU - Sr. Presidente, nobre Relator, Srs. paínehstas, Srs. Constituintes.
Sou Constituinte por um Estado onde estas
questões são freqüentemente colocadas, especialmente as formulações do Professor Ricardo
Dias e do Professor Joel Rufino, que são mais
dramáticas. Sou do Estado da Bahia, onde esta
contradição ficou mais viva e até as dúvidas, as
colocações aqui suscitadas se dão ora de maneira
drárnatíca, ora de maneira trágica.
Apreciei muito a coragem, a crueldade me atingiu profundamente, mas apreciei muito a coragem quase cruel do Prof. Ricardo Dias, quando
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disse que este País não foi construído, - porque
há esse mito de que o País foi construído pelos
negros - e a realidade brutal é que ele foi construído, apesar dos negros. Esta é que é a nossa
realidade mais brutal.
Essa formulação foi muito bem explicada pelo
Prof. Joel Rufino, quando denuncia que pior do
que a escravidão talvez tenha sido no pós-escravidão, o tipo de desenvolvimento capitalista que
o nosso País teve, que estabeleceu internamente,
na nossa civilização, um dado esquizofrênico de
desagregação e da destruição, por dentro até, da
chamada alma negra, da cultura negra e etc.
O exemplo do futebol é mais visível. O futebol
foi ficando decadente à medida em que foi branqueando. A coincidência é visível e brutal.
No meu Estado, na minha cidade especialmente, nós assistimos uma resistência brutal, onde
a formulação de que não temos uma cultura inteiramente vencida é verdadeira. As religiões negras,
no meu Estado, 'são uma característica de uma
cultura vencedora, os blocos, de 10, 15 anos para
cá, se multiplicaram, na cidade de Salvador, no
Carnaval negro que se constituiu no maior movimento de massas, talvez o único movimento cultural de massas do País, de resistência e afirmação
da cultura negra. Se o candomblé foi defensivo
durante séculos, a resistência, o Camaval negro,
os blocos negros foram uma certa ofensiva, uma
ofensiva que a polícia foi obrigada a intervir, por
exemplo, logo no começo, para dividir. Os apaches tiveram de ser divididos, porque passaram
de 5 mil e passaram a ser uma ameaça à ordem
pública, era muito negro reunido na rua, com
machadinha na mão, o que poderia inspirar desejos maiores que o Carnaval.
No entanto, eu gostaria de dividir com os palestrantes e talvez instigá-los um pouco mais a fornecerem a Constituintes angustiados como nós tedos, popostas mais concretas, onde pudéssemos
resgatar alguns elementos que propiciassem isonomia básica, aquela isonomia do começo, que
veio do acesso igual, da igualdade necessária,
para que ela não seja uma letra morta, para que
não seja uma demagogia a mais, constitucional,
como foi a Lei Afonso Arinos, como têm sido
todas essas afirmações de igualdade sem sentido
prático. Embora perfeitamente conscientes de
que temos uma questão ideológica no centro disso tudo, que é uma batalha de longo prazo, uma
batalha a ser vencida por um processo político
de luta ideológica, de luta contra o capitalismo,
pela substituição das formas, do modo de produção e do modo de pensar, e do modo de civilizarmos este País, que nos ajudassem, porque é preciso que, nesta nova Constituição, conseguíssemos introduzir elementos que, ainda que parecessem exagerados, pudessem nos assegurar, - e
eu apresentei uma emenda sobre a questão educacional - o caráter pluralista étnico e cultural.
Acho que isso é pouco, há dezenas de emendas
nesse sentido. Apresentei uma que acho que poderá passar. Creio em que era fundamental que
conseguíssemos algo ainda mais concreto no terreno da isonomia. Penso em algo que não chegasse ao exagero e à demagogia, talvez, de assegurar que um "X" de empregos fosse assegurado
aos negros, mas de assegurar igualdade de condise igualdade de condições. Não podemos exigi
que uma empresa que o Estado coloque de prefe-
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rência o elemento negro, apenas porque é negro,
mas, onde houver igualdade de condições, devemos proibir a discriminação, como existe hoje.
Hoje, em igualdade de condições, o elemento
subjetivo da aparência e outros, normalmente influem contra o negro, não contra o negro mas
também contra outras origens étnicas componentes do nosso País.
Penso que, talvezum dispositivoconstitucional,
que passasse nesta Comissão, apenas porque essas Subcomissões são, - é preciso que os senhores saibam disso - de alguma forma, a etapa
mais fácil, porque elas foram auto-segregadoras.
Nós, as pessoas mais interessadas na.questão
do trabalho, reunidas na Comissão dos Trabalhadores, vimos que ali passa tudo o que é possível
passar, até quem é contra acaba ficando a favor,
porque tem uma maioria tão clara e toda a hegemonia ideológica claramente favorável ao trabalhador. Lá, esperamos que também irá passar
tudo; nesta Subcomissão passarão coisas muito
facilmente.
Teremos que travar uma batalha política durante a Constituinte, e é nesta questão que tenho
insistido. Insrstí muito com meu companheiro e
amigo, durante o tempo que ele esteve aqui, o
Dias Nascimento que é fundamental compreender que a questão negra é ideológica e política,
e é preciso fazer alianças, contornar, saber travar
essa batalha política, aprovando muitas vezes. E
muito fácil aqui afirmarmos as nossas intenções,
fazer-mos a chamada média política e levantar- .
mos bandeiras que todos sabemos impossíveis
alguns pequenos grupos, alguns pequenos Partidos, algumas figuras pessoais têm esse hábito,
hábito de longa trajetória política, de longa data
na política, que é de levantar bandeiras que servem apenas aos levantadores, mas que, muitas
vezes, não são factíveis. Nesse nívelé preciso saber fazer política,saber transigir,avançar até onde
é possível.Acho que temos que avançar um pouco mais naquilo que já foi colocado aqui. Acho
que foi de grande sabedoria, e tenho um documento do movimento negro; colocar a questão
de cidadania. Interessa ao negro, a igualdade da
cidadania como um todo. Essa é uma prática
perfeita,competente. Quer dizer,colocar mais reivindicações ao nível do global do que propriamente do específico. Aplaudo e acho que esse
é um grande passo para sair de gueto, para sair
do isolamento político.
Talvezpossamos dar um segundo passo, mais
audacioso do que este até, de assegurar, de construir um mecanismo contra a discriminação e,
para o servíço público, até onde houver controle
democrático, de tentar se exerceu isso.
Neste sentido, então, é que faço um apelo. Eu
lancei uma idéia apenas e faço um apelo para
que essa proposição, essa sugestão, em termos
muito mais de idéia do que proposta concreta,
possa ser examinada pelá Subcomissão e pelos
seus Membros.
O SR.
- Acredito que a sua observação sobre a necessidade de propostas mais
concretas seja correta.
Então, eu gostana de saber o que o Constituinte
acha da seguinte proposição, se ele acha objetiva,
concreta ou não. O preceito é o seguinte. O Brasil
é um País pluricuItural, multirraciale adota a assistência compensatória naqueles casos em que se

comprove desigualdade racial ou étnica, querendo dizer com assistência compensatória aquilo
que está na Constituição dos Estados Unidos,
uma emenda constitucional que consta da Carta
Magna Americana. Quer dizer a assistência compensatória dada pelo Estado, sempre que o Poder
Público verificarque há uma desigualdade de natureza racial, ele entrará com uma assistência
compensatória. O que V. Ex" acha disso?
O SR.JOEL RUFlNO - Suscitei a minha dúvida exatamente para levantar questões como esta.
Acho perfeita, acho que é este o caminho. Nós
temos que criar mecanismos compensatórios,
que já existem em ralação às populações indigenas, e creio que podemos ampliar isso. Acho que
essa forma, não sei se com o termo assistência
compensatória, mas com o mesmo objetivo.
Acho perfeito.
Apenas para completar, queria dizer que, compreendo outra questão aqui levantada que acho
muito pertinente, que é uma luta que já levantei
em outro plano, é da criminalização dos atos de
discriminação racial.Já antecipo que, contra esse
princípio, contra essa proposta, vai-se levantar a
bandeira de que não é matéria constitucional. Como se houvesse alguma coisa que não fosse
constitucional numa Constituiente. Mas eu digo
porque levantei;já fiz a proposta, uma proposta
de alguma forma inovadora, que interessa também à comunidade negra e aos trabalhadores
como um todo, que é criminalização de alguns
atos ilícitos contra o trabalho, como, por exemplo,
a apropriação de salários. Se um trabalhador rouba uma chave de fenda, além da penalidade que
recebe, a penalidade financeira-econômica, ele
recebe a penalidade comum, vaipreso; basta leválo à delegacia mais próxima e prendê-lo seo furto
for flagrado. No entanto, o patrão deixa de pagar
o salário e investe, reproduz até aquele salário
e, o máximo que lhe pode acontecer é ter que
devolveraquilo dois, três anos depois, de acordo
com a nossa lei do trabalho, e tem um foro especial. No fundo, a Justiça do Trabalho não é um
foro especial para o trabalho, é um foro especial
para o capital, para os crimes que o capital comete.
Acho que é uma coisa óbvia até resgatando
o princípio da revolução burguesa, da igualdade
perante a lei, que essa isonomia se desse em
relação ao capital e trabalho. Mas estou enfrentando dificuldades, já me antecipei na busca de
apoios para essa tese, e creio que se repetirão
em relação à criminalização objetiva, concreta,
e já existe o precedente até da LeiAfonso Arinos,
que já criminalizava.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Com a palavra, o nobre Constituinte Ruy Nedel.
O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL- Sr. Presidente, Srs. Conferencistas, nobres Constituintes:
Vousó levantar algo que já entrou em discussão
em outras reuniões, mas os membros não são
os mesmos que estão aqui agora. Parece-me um
avanço de que podemos conquistar, nesta questão toda das minorias e do cidadão, o chamado
artigo da inconstitucionalidade por omissão, que
me parece pode ser um bom avanço também
para as minorias, para o cidadão e para a sociedade. A inconstitucionalidade por omissão pode
ocorrer pelo próprio Poder Legislativo, pelo Poder
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Executivo, mas pode ocorrer diretamente sobre
o cidadão, por entidades, por empresas, por serviços públicos. E, na inconstitucionalidade por
omissão, o cidadão, também, dentro dessa idéia,
terá condições de arguí-Ia no forum mais próximo, no forum da Justiça Estadual. É uma das
idéias, e me parece que, aí, quem sofre alguma
segregação ou quem sofre alguma discrimanação, já tem um caminho a mais que não tínhamos.
Só para acrescentar isso, essa nossa angústia,
para a conquista de competência, para se passar
a uma lei que venha a ser viável e prática nesta
questão importante.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Com a palavra a nobre Constituinte Benedita da Silva.
A SRA. CONSTITUINTE BENEDITA DASILVA
- Nós entendemos e até temos uma dificuldade
em debater a questão racial.Existem as sutilezas,
que são trazidas em palavras, e existem sutilezas
que são realmente traduzidas em escritos. O que
estou querendo dizeré que não há muita diferença
entre as coisas escritas, no que diz respeito ao
direitodo negro, e as coisas faladas.Porque, como
nenhuma coisa, na nossa avaliação, pelo menos
na minha, e uma experiência não pessoal, mas
com experiência de milhares e milhares de negros, no momento constitucional não é só a comunidade que fica envolvida em saber o que se
coloca na Constituição ou não, e o que é importante ou não, como também os Srs. Constituintes,
na compreensão da matéria. Porque, quando falamos a respeito do negro, estamos exatamente
discutindo. Eu até tenho uma análise critica do
que é realmente este Congresso Constituinte,tenho uma análise críticaIdo que representará essa
Constituição. Ela não expressará, de maneira nenhuma, todos esses anseios - eu repito várias
vezes isso. Mas tenho uma preocupação quanto
ao fato da marginalização com que os negros,
até então, têm sido tratados, a nível do espaço
político,em face da importância deste momento,
como não sendo tão sério na medida em que
aqui, através das colocações feitas até então, posso observar que concordo em uma parte, e discordo em outra. Por exemplo, se não ajudamos na
construção da riqueza deste País, pelos menos
tem muita gente rica às nossas custas. E como
é que se traduz isso, na medida em que, no processo econômico deste País, nós não tivermos
as mesmas oportunidades, mas somos a força
de trabalho? Então, para mim, na mínhaavaliação
há alguma coisa que precisa ser refletida e discutida.
Por outro lado, neste momento, se a Constituição não vai, realmente, expressar a vontade
e o nosso anseio, quero garantir nesta Constituição, tanto quanto as demais etnias, que fique
escrito o meu direito,o que entendo como sendo
o meu direito em todas as ordens estabelecidas,
quer seja social, econômica ou política. Tenho
esta preocupação porque, em todos os debates
que se faz - e até a gente tem toda uma análise
crítica e coloca que ela não irá resolver isso e
aquilo- temos que criar.Não me conformo com
o fato de que estamos fazendo uma nova Constituição e, de repente, tem guardado aqui na nossa
cabeça um artigo de não sei onde, um artigo
de não sei o quê, que queremos moldar às condições do Brasil,esquecendo que o negro tem que
escrever a sua históriae até a própria Constituição.
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Não quero estar, neste momento, nesta Casa
política, como uma doidivana a levantar temas
que realmente não consiga expressar a nível da
lei, mas quero, numa vontade política, entender
o fato de que as Constituições, até agora, não
comportaram os meus desejos, e, se tenho esta
oportunidade, quero me fazer expressar. Por que
é que não pode mudar? Porque a impressão que
se dá é que o artigo diz o seguinte: todos são
iguais perante à lei. Então, eu não posso mexer
nisso e dizer assim: todos somos diferentes em
cor, raça e classe. Se isso me garante o direito
de eu, dada a minha concepção ideológica, sentimental, filosófica e tudo o que possa imaginar
de sentimento do ser, querer que esteja escrito
com todas as letras eu quero. Tenho uma preocupação neste debate de que, parece-me que temos
que ter, como princípio, a Constituição de não
sei quanto, dos Estados Unidos e de não sei mais
o quê, e não conseguirmos fazer dada à realidade
de as oportunidades não serem dadas em nosso
País.
Chamo, então, a atenção dos expositores para
um falo: aqui tratamos, não pura e simplesmente
de ternas que pudéssemos ter total domínio e
conhecimento de que iriam se constituir em artigo
que caberia na Constiuição. Mas estamos, pela
primeira vez, pelo menos, a nível deste Congresso
trazendo sugestões. Nosso companheiro Abdias
foi massacrado neste Congresso por suas posições ideológicas, com relação à questão racial.
Não houve uma compreensão. Durante toda vida,
ele teve que se debater e saiu daqui praticamente
como um racista, porque era enfático, vivia o problema vinte e quatro horas e às vezes, até radicalizava, porque é salutar ser radical, na medida
em que a correlação de forças for menor tem
que existir uma estratégia que chame a atenção,
e o Sr. Abdias é competente para suscitar. Então,
foi praticamente massacrado aqui. Hoje é até lembrado pelo Constituinte, mas até parece que não
teve êxito nesta Casa. Tenho me valido até de
algumas intervenções feitas pelo colega Abdias,
para justificar o fato de que eu tenha de ser enfática.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONEWf - Citei apenas um exemplo.
A Sl~. CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- Compreendo que ele foi citado até no bem
sentido, mas a maioria dos nossos Pares, não
os de hoje, mas os anteriores, não tiveram sensibilidade.
Então, esse é o nosso papel aqui. O que estou
dizendo à comunidade e aos Constitui~es é que
temos dois papéis nesta Casa: sensibilizar e tentar
fazer' com que essa discussão floresça cada vez
mais, a nível dos Constituintes e da própria comunidade negra na compreensão desse espaço que
é político, importante. Se a comunidade branca,
se aqueles que preservam os seus comportamentos, hábitos e costumes europeus, estão defendendo, nesta Constituinte uma Constituição que
garant.a os seus direitos - e não me vejo expressa
nela -- quero, à luz da minha visão, da minha
alma E~ sentimento negros, fazer uma Constituição
que possa comportar esses sentimentos. Digo isso, para finalizar, porque existe uma série de coisas que deixaram de ser ditas aqui e que acho
serem importantes para o debate, na medida em
que ~ii.o temos apenas a preocupação de colocar

artigos na Constituição, temos também de suscitar esse debate onde a questão cultural - que
para mim é extremamente importante - foi pouco focalizada e discutida. Sabemos que este País
ainda precisa de uma revolução cultural, para assumir a sua negritude a parte de cada um de
nós e a parte indígena. É preciso que haja este
debate, que não estará expresso na Constituição,
mas é preciso que tratemos do tema.
Gostaria de saber como os Srs. expositores
vêem essa questão, a nível da cultura, de sensibilizar toda essa sociedade e a nós Constituintes?
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao Sr. Joel Rufino, pela ordem.
O SR. JOEL RUFlNO - A nobre Constituinte
Benedita da Silva foi, talvez, mais feliz do que
eu. Em poucas palavras, foi ao fundo da questão.
Voltei um pouco e talvez não tenha ido ao cerne
da questão, que é a revolução cultural, na verdade,
é isso. A crise brasileira só será curada com uma
revolução cultural que comece pela necessidade
de assumir o ser negro e o ser índio. Isso, de
maneira simplificada, porque o assunto é muito
mais complexo mas, essencialmente, trata-se disso, uma revolução cultural. E, aí, a questão deixa
de ser puramente política e constitucional, embora tais questões tenham a sua importância. É assim que vejo. Queria deixar expresso isso.
Agora, lembraria também o seguinte: o desprezo pela Constituinte e pela Constituição, o dar
as costas, é um erro político. E desse erro, a comunidade negra, através de suas lideranças e portavozes, está livre. Tenho visto, em todo o País,
uma mobilização muito grande da comunidade
negra, para discutir os rumos da Constituinte. Ainda que, no final, a revolução cultural que pretendemos não se expresse em preceitos constitucionais terá valido à pena, o processo terá avançado. Abdias esteve solitário na Legislatura passada, mas, na próxima, provavelmente o negro que
exigir a revolução cultural em Plenário não estará
sozinho, porque' já terá como antecedente toda
essa movimentação que temos realizado a propósito da Constituinte.
Parece-me, então, que seria um erro subestimar
a Constituinte e acho que tal erro não estamos
cometendo.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) a palavra ao Sr. B. de Paiva.

Concedo

O SR. B. DE PAlVA - O problema da cultura
brasileira, que vem sendo discutido de muitas formas possíveis, a partir das diferenças, é, na verdade, segundo a Constituinte Benedita da Silva me
falou, o grande problema do País. Enfraquecemos
profundamente, no meu entender, a realidade cultural brasileira, ao criarmos um Ministério especifico para tratar do assunto, que não entende
que a cultura é um universo tão maior, é o próprio
óbvio, é tudo que o ser humano produz e realiza.
E não poderia ter havido a divisão dessas duas
Casas, que representaram, juntas, o básico para
o nosso reexame como personalidade histórica,
social e como identidade.
Mas uma das coisas para a qual eu devena
ter me preparado melhor nesta tarde era tratar
de um assunto que vem me preocupando sobre
um grupo de pessoas muito especiais: o problema
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das crianças na sociedade brasileira. Por mais
que possamos fazer leis que se preocupem com
os seres já devidamente formados, a realidade
da criança, no Brasil, é um processo a ser mais
e definitivamente repensado. Em termos culturais,
mais do que nunca, porque sabemos perfeitamente que a criança, hoje, é assumida, por toda
uma realidade dos serviços de comunicação de
massa, que a destrói por completo, em relação
à sua contigência de ser nacional. A criança, hoje,
está muito mais preocupada com o "He-Man"
e com os "sapatos da Xuxa", Devemos ter consCIência de que praticamente 25% da programação cultural que se expõe à criança, por dia, vem
da televisão e não há nenhuma escola que seja
capaz de atentar e entender que esse processo
vai, cada vez, se tornar mais difícil,porque a criança recebe um sem-número de informações semiolégicas de valores e de conceitos, conceitos
inclusive destruidores de todo um esquema social
e de identidade. Chamo a atenção dos Srs, Constituintes aqui presentes para o trabalho que estamos fazendo, que é a Comissão Nacional PróCriança e Constituinte, inclusive temos até documento distribuído aqui. É uma preocupação que
se lança não apenas com a criança branca, mas
principalmente com aquela que citei na minha
exposição, o grande motivo do discurso demagógico dos governos anteriores, de que um Pais
como o nosso tem oito milhões de crianças forada escola e 60% desse total é composto por crianças negras. Há também o problema da força de
trabalho e da familia brasileira que se transforma,
por completo, no contexto social. Se o Estado
não assumir Láessa dívida, a familia não terá mais
resistência, porque está sendo deformada porque
desinformada. Quando a nossa cara representante, a Constituinte Benedita da Silva, fala do
problema da identidade cultural e que o nosso
conferencista expôs no que tange aos aspectos
da destruição de determinados valores que identificavam o homem brasileiro, perante a cultura
no mundo, na verdade o que se exige neste momento é que esta Constituinte possa propor o
reexame e o estudo mais profundo dos valores
dade cultural. Entendo que deva ser preocupação
nossa, basicamente também para com a criança
que começa a viver.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS ,LEO-

NElli - Vamos intercalar agora; antesque se passe
para outro tema, quero deixar um esclarecimento
sobre a questão da participação do negro na construção da nacionalidade. Tanto o Prof. Ricardo
Dias quanto eu, talvez, não tenhamos colocado
çom precisão a questão. A afirmação com a qual
concordei, cruel, mas corajosa, é que este é um
País que foi construído com trabalho negro, mas
com resultados excludentes. Temos um exército
sem generais negros; na Assembléia Legislativa,
quando eu era Deputado estadual havia sessenta
Deputados e um de pele parda. Temos direções
de partidos brancos, Ministérios brancos e sucessivamente. Na minha cidade, em quatrocentos
anos, um negro foi prefeito biônico. Mas eu queria
registrar que o trabalho negro construiu este País.
Ele construiu, apesar de o negro não ser o resultado.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Agradecemos ao Constituinte Domingos Leonelli.
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Vamos intercalar os Srs. Constituintes, com as
inscrições das lideranças do Movimento Negro.
Concedo a palavra à nobre Constituinte pelo
Estado do Ceará, Moema São Thiago.
A SRA.CONSTITUINTEMOEMASÃO THIAGO
- Vou fazer um levantamento sob outro aspecto,
porque dou total solidariedade aos companheiros
do Movimento Negro e é de importância vital a
atividade que esse Movimento está tendo nesta
Subcomissão.
O Sr. Joel Rufino enfocou muito bem que o
preconceito racial é muito mais uma questão da
luta de classes que se manifesta neste País. Há
nisso aspecto cultural de maneira que, sem negar
que existe o preconceito, existem a marginalização e a discriminação, aspecto esse muito bem
colocado aqui por todos· que me antecederam.
Isso ocorre em outros setores da sociedade.
A companheira Constituinte Benedita da Silva
participou, inclusive conosco, do debate sobre a
questão da mulher que, inicialmente, na própria
definição da Comissão estava sendo colocada como minoria, quando na verdade somos a maioria
da população brasileira e continuamos nesta
Constituição, sendo marqínalízadas e discriminadas e mais ainda, a mulher negra. Não vamos
desconhecer que essas mulheres sofrem um tipo
de preconceito e discriminação maior. Quando
o companheiro B. de Paiva que, além de companheiro de luta é sobretudo meu conterrâneo do
Nordeste, tocou na questão da criança, lembreime de um exemplo gritante do que é o preconceito neste País, e até mesmo diante do Presidente, quando a Bancada nordestina, que se está
rebelando dentro do seu partido, por uma questão
política de discriminação regional, que existe, gostaria de lembrar que durante cinco anos, o Nordeste viveu sob uma seca violenta, em que mais
de sete milhões de nordestinos morreram, milhares de crianças nordestinas também. Mas somos,
no Nordeste, majoritariamente, crianças moreninhas, com cara de índio, mulatos, alguns negros,
em maior quantidade na Bahia. Essas crianças
famintas, com barriga-de-terra, não sensibilizaram o País enquanto, infelizmente, as mesmas
crianças brasileiras, mas louras, de olhos azuis,
tipo bebê Johnson's nas enchentes do Sul do
País, do Rio Grande do Sul, essas, sim, levaram
o país a chorar de emoção, a se sensibilizar. Quero
mostrar, com esse exemplo, que isso é um problema cultural. O companheiro Joel Rufino fez uma
explanação muito boa explicando as razões. Acho
que a Constituinte será o primeiro passo. Na hora
em que conseguirmos fazer uma Constituinte que
seja democrática e que realmente coloque os parâmetros básicos de uma sociedade democrática
que irá combater a discriminação, em todos os
níveis, aí, sim, estaremos dando o primeiro passo
para a revolução cultural neste País.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao senhor João Jorge, do Movimento
Negro.
O SR.JOÃO JORGE-SI'" e SI""Constituintes,
companheiros, viajei da Bahia até aqui com um
sentimento que o companheiro Joel Rufino expressou. Na realidade estamos a viver uma grande
crise civilizatória. De nosso feudo, na província,
lá no Nordeste, sentimos que poderíamos dar
uma contribuição para minimizar esta grave crise

pela qual passa o Brasil, muito mais profunda
do que possamos imaginar.
Na realidade, apesar de reunidos aqui para fazer
uma Constituição que deveria e teria de ser nova,
teremos de nos reportar ao passado para entender
que a comur.idade negra já deu a este País todas
as provas necessárias de como ele deve ser.
Em 1798, nas ruas de Salvador, mais precisamente em agosto, surgiram vários panfletos colados na parede, propondo a República Baianense,
onde seiscentos e poucos homens do Partido do
Povo pregavam que todos seriam iguais, os salários seriam iguais e que os policiais também teriam salários iguais. Esses homens foram condenados e quatro deles, negros, foram enforcados.
Essa revolta não passou para a História do Brasil,
mas é conhecida como a Revolução dos Alfaiates.
Para nós é conhecida como a revolta dos Búzios.
Foi o primeiro grito e a primeira prova escrita
de que brasileiros - aí entendido como povo
- queriam um país diferente deste país que está
aí. De lá para cá sucederam-se, na Bahia, revoltas
de escravos, tanto em Salvador como no interior.
Em 1876, em Ilhéus, na Fazenda de Santana,
em outro documento, logo após uma revolta de
escravos, em que diziam aos seus senhores que
os horários de trabalho seriam aqueles, que os
instrumentos de trabalho seriam aqueles. E é óbvio que eu me sinto muito satisfeito em trazer,
de novo, uma contribuição da Bahia a esse caos,
que é o Brasil. Casos porque não quer se ver;
passou metade do seu tempo de olhos esticados,
para a Europa, de costas voltadas para a Africa,
enterrado dentro de si mesmo.
O nosso grande problema é a questão cultural.
Ouvi aqui, enquanto os campanheiros falavam,
a Constituinte se referir a Pelé, que Pelé resolveria
a situação. É muito mais grave do que isso. Não
se trata apenas de eleger um homem negro para
a Presidência do País. Basta que tenhamos vergonha na cara. Não precisamos dizer- que os meninos do Nordeste são moreninhos, não. Eles são
negros. E não somos nós que queremos dizer
que eles são negros. Eles são negros na expressão
cultural, no Norte e no Nordeste, e no Brasil inteiro. A partir do momento que, nesta Casa, os representantes do povo tomarem consciência de que
existe alguma coisa sendo feita aí fora, e nos diz
qual o caminho a seguir, este País vai ser diferente.
Quando a companheira Constituinte Benedita
coloca que não quer o atual artigo/que está aí
porque, de tanto lutar contra essa{Constituição
que vem sendo feita, em um plano jurídico vazio,
que tenta dizer que somos iguais, mas que reforça
a desigualdade. Na Bahia, isso significava a perseguição ao candomblé, dura, violenta e cruel, mesmo se dizendo que havia liberdade religiosa, porque, se não se aplicava esse preceito, se falava
de lei do silêncio, que é um outro argumento
para se impedir a liberdade religiosa.
E este País, hoje, é vencido pelo candomblé.
Quantos dos 81'S. que estão aqui não vão ao terreiro de candomblé pedir proteção? Ainda escondem isso, mas essa força religiosa que não se
impôs com armas, mesmo quando teve os seus
tambores destruídos é capaz de mandar um filho
seu, um produtor cultural. Vim dizer que queremos mudar este País! Vamos mudá-lo pela educação, pela ação cultural mas ja temos a resposta
pronta. Felizmente, negros e índios já têm li res-
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posta pronta, já têm a forma de como este País
precisa ser; já deu, com os Quilombos, essa
amostra
E precisamos aprender a traduzir isso nesses
instrumentos. Pela terceira vez venho aqui e fiquei
muito calado, achando que poderia haver muito
mais pessoas de um país que é continental, de
muito mais realidade, para serem painelistas, para
colocarem outras experiências. Nós precisamos
aprender que o Brasil não é apenas o Centro-Sul,
até mesmo dentro das questões negras, precisamos aprender a ver o quanto este Pais se expressa
por outras formas, para aprendermos que existem
questões relativas ao trabalho, ao desemprego,
à questão cultural, por exemplo, que no NorteNordeste é fator de libertação. Não há rede de
televisão que diga às crianças da Bahia que elas
não vão sair para ver o ensaio do seu bloco, do
seu afoxé. Não há novelas, não há trapalhões que
digam a elas como elas irão ser.
Esse banho, essa lavagem cultural não nos atinge, porque não perdemos a nossa identidade.
contribuição que estava a faltar em toda esta séne
de debates e participações aqui é a de que não
se precisa criar nada novo, pelo contrário, estamos brigando para inserir o tão antigo que trouxemos. Se o Brasil pretende ser uma civilização de
500 anos, a contribuição dos negros aqui é de
5.000 anos. Ela vem desde o Egito Antigo. Então,
é óbvio que o Brasil é jovem demais para dizer
aos descendentes de africanos daqui o que fazer
e como fazer. Trouxemos uma trajetória de civilização que é, hoje, mal entendida e mal interpretada propositadamente. Não é só a questão de
classe que afeta este País. Por incrível ironia do
destino, este Páis se transformou num Páis capitalista e racista. Não dá mais para dissociar, tirar
uma coisa e dizer que a outra está resolvida. É
um dueto infemal e que todos nós teremos que
resolver.
Apresentamos uma proposta de sociedade diferente, uma sociedade quilombola, uma sociedade dos Quilombos de Palmares, que tiramos
do limbo em que os comentadores a colocaram
para fazer ver e sentir como é a história do povo
brasileiro. O Brasil já tem um herói diferente do
Duque de Caxias - um herói que acumulou medalhas perseguindo o povo. O Brasil já tem Zumbi
dos Palmares, e isso foi uma epopéia de 10 anos,
que o Movimento Negro construiu para este Brasil. Antes de Zumbi dos Palmares a História do
Brasil era um grande folhetim de heróis graduados, em guerra contra pov~.s, como o do Paraguai.
A nossa contribuição, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, companheiros do Movimento Negro, é
no sentido de alertar para o que já temos, para
o que podemos fazer. Estamos ocupando o nosso
espaço aqui com competência política, mas sabemos das dificuldades que a Comissão de Sistematização colocará e trará, e que mais adiante vamos
ter que voltar. Somos muito poucos, apesar de
sermos maioria neste País, mas vamos continuar
vigilantes, porque se vai haver uma nova Constituição, queremos que ela tenha a nossa cara. Pode
até não ter, e se não tiver faremos o que temos
feito, na Bahia, desde que chegamos, em 154~.
Constinuaremos a lutar, quilombolarnente, defimtivamente. (Palmas.)

!"

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Muito obrigado. S. Ex' o Deputado estadual João Carlos de
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Oliveira pede permissão para se ausentar, até porque seu avião sai para São Paulo daqui a alguns
minutos. Então, leve V. Ex', Sr Deputado, o profundo agradecimento desta Subcomissão, deste
plenário, Constituintes da Subcomissão e também dos nossos convidados. Muitoobrigado por
ter se deslocado de São Paulo para enriquecer
o nosso painel e a Sucomissão.
O SR. JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA - Muito
obrigado aos Srs. por essa compreensão, porque
amanhã tenho um problema grave na minha cidade. Caiu uma Igreja de São José, e ela é patrimônio tombado. Consegui com a Deputada Bete
Meneies, que hoje é Secretária da Ciência e da
Cultura,uma verba para, pelo menos, escorarmos
a Igreja,para mais tarde fazermos a devida restauração. Amanhã de manhã, então, tenho esse encontro que não posso perder de jeito nenhum,
porque é meu primeiro trabalho na Assembléia
Leqlslatíva, Quero dara à minha cidade o retomo
e a confiança do voto lá recebido.
Muitoobngado aos Srs. Desculpem-me por ter
que me ausentar. Muitoobrigado, Sr. Presidente,
muito obrigado à Constituinte Benedita da Silva,
que me convidou para este evento, e sucesso
para os Constituintes. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Com a palavra o Constituintepelo Estado do Maranhão,José
Carlos Sabóia.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SABÓIA - Sr. Presidente, Sr. Relator, companheiros
Constituintes,Srs. membros do MovimentoNegro
de todo o Brasil aqui presentes:
Hoje, pela manhã, tivemos uma audiência pública com os representantes das pessoas portadoras, de deficiência visual. Um deles me disse
uma frase que muito me impressionou - o representante de Minas Gerais, Luis Geraldo de Matos.
Ele terminou o seu depoimento com a seguinte
constatação, frente às políticas assistencialistas
do Estado brasileiro: "Estamos entre uma situação de sobrevivência, dependência total e desespero".
Estiveouvindo atentamente, tudo o que foi dito
aqui e digo, com sinceridade, que tive a sensação
de que as análises que foram feitas e o debate
giraréIm mais em tomo de realidades isoladas,
prívíleqlando principalmente o nível cultural, deixando que a realidade, que fazcom que os negros,
os cidadãos negros deste País, nunca venham
a se tomar cidadãos. Aquiloque eles teriam direito, e que jamais têm, como objetivo de nossa
luta política. Por que eu estou dizendo isso? Eu
estou dizendo isso por um motivo simples e terrível: por exemplo, uma cidade ou um Estado, como o Estado do Maranhão, ou a Capital do Estado, em que 90r",ou mais é constituído de população de cor negra, em que a característica básica
das pessoas de cor negra, no próprio Estado é
não se chamarem e não se acharem negros, e
de os brancos se referirem aos negros como se
fossem moreninhos. Nunca se caracteriza, nunca
se define a identidade de uma pessoa pela cor
que ela tem, mas, sim pelo subterfúgio racista,
no sentido de impedir, de negar a beleza da cor
ou a cor que pessoa tem.
Vivo em uma cidade, em uma capital, em que
os estudantes negros que chegam à universidade
- e nós constatamos isso através de pesquisa

dentro da universidade - ou eles não têm vergonha por serem negros ou eles chegam a ter nojo
de serem negros.
Vivo em uma cidade em que é abertamente
apregoado o fato de que não existe racismo no
Maranhão, depois de todas essas constatações.
Vivo em uma cidade em que a democracia
política,racial e de todos os níveissociais é praticada em plenitude, o candomblé, na Casa das
Minas,na Casa de Nagô. Lá as pessoas se sentem
iguais - o branco, o negro, qualquer que seja
a cor. Fora dalí todos são desiguais, principalmente as crianças, quer negras quer brancas, em
se referindo a uma pessoa que tem uma posição
social melhor, em termos econômicos e sociais,
eles simplesmente se referem como "meu branco" chegando ao ponto, a ironia racial, de designar homens negros ou mulheres negras - desde
que sejam julgados como pertencentes à classe
média, de melhor poder aquisitivo- como meu
branco.
Frente a todas essas situações, e relacionando
tudo isso, a questão cultural,a questão ideológica
que está por detrás de tudo isso, com a questão
do negro, vivendo em situações de semi-escravidão no nosso País, e da cultura negra até hoje
existindo como uma cultura de resistência e não
conseguindo se sobrepor à cultura de massa industrializada, na sociedade capitalista,sendo sempre reivindicada, como um aspecto quase que
folclóricoda nossa cultura e da nossa formação
social, econômica e política.
Então, fico muito receoso diante do tipo de
análise que predominou aqui; deu-me a nítida
sensação de que nós não temos como avançar,
a partir de todas as lutas políticas dos negros,
dos movimentos negros deste País, nós temos
o que reivindicar, praticamente, a não ser no nível
cultural,a não ser no nívelda reconstituição histórica que daria um trabalho político para muitas
décadas à frente, eu não percebo como nós avançaremos politicamente. Vamos trazer todas essas
lutas, essas conquistas dos negro, a consciência
política do negros, da inferioridaderacial que lhe
é determinada pela sociedade de classes da sociedade capitalista,de uma consciência branca, pelo
problema dos negros - em parte neste País de aceitarem e ser considerados inferiores. Eu
não sei como é que nós vamos acoplar, o tipo
de análise que foi feito aqui, principalmente pelo
Joel Rufino, que me deixou realmente cabisbaixo,
como nós iremos tentar que essa luta política
de décadas, dos negros no Brasil, possa dar um
salto à frente a partir das conquistas sociais que
poderemos conquistar com a nova Constituição.
Fiquei um pouco cabisbaixo com todas as análises feitas porque o ritmo de colocação, constatação da realidade que foi feita até este presente
momento, na reunião anterior que nós tivemos
sobre os negros, ela não passava pelo aparente
imobilismoque nós passamos hoje;nós tínhamos
avançado mais. Hoje nós recuamos, e recuamos
porque dissociamos a reivindicação ideológica,
a reivindicação cultural, a consciência da formação de uma história, que é a História do Brasil
que é a história dos negros deste País, nós dissociamos as lutas políticas por melhores condições
de vida, pela intervenção do sistema capitalista.
Eu não acredito, de forma nenhuma, que qualquer que seja o país, qualquer que seja o nível
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de preconceito racial, se possa avançar - seja
na Ãfrica do Sul, seja no Brasil - sem se arrebentar as regras do jogo capitalista que existem
a nível de impedir conquistas sociais e econômicas para esses segmentos da população que
vivem à margem do processo produtivo.
Falando claramente, eu não acredito como é
que nós podemos levar à frente a questão do
avanço na conquista da cidadania para todos os
homens e mulheres deste País, sejam negros, sejam brancos. se nós não metermos o dedo na
ferida da divisão SOCial do trabalho deste País,
na forma em que ele existe hoje, porque exclui
totalmente, têm vergonha da sua população negra
e da sua força de trabalho negra.
Só para concluir, eu gostaria de colocar, talvez,
de uma forma um tanto quanto indelicada, um
dado a mais na análise que o Joel fez com muita
precisão nesse momento, com relação aos intelectuais negros; quando ele falava dos intelectuais
babalorixás, das mães de santo, dos téCIllCOS de
futebol, intelectuais orgânicos da negritude. Eu
achei muito bonito aquilo. Agora há uma coisa
que complica neste País; no momento em que
os Srs., na minha compreensão devido à visão
colonialistaque a sociedade brasileira e o Estado
têm da situação do negro, na condição de ser
negro, o maior dos intelectuais orgânicos, neste
País,no meu entender, é alguém que nega a negritude - e o nome dele é Pelé. Muito obrigado.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Com a palavra o Constituinte pelo Estado do Paraná, o nobre
Relator da Subcomissão, Constitumte Alceni
Guerra.
O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
Eu, na vez passada, fIZ o papel de provocador
e obtivemos aqui uma excelente discussão, um
bom debate.
Agora, com muito mais embasamento, com
muito mais profundidade, o Constituinte José
Carlos Sabóia colocou alguns assuntos que são
da mais alta seriedade. Eu não vou me furtar
de abrir mão do meu espaço, para que esse debate aconteça, já que eu ouvi diversos expositores
levantando a mão. Apenas, en passant, gostaria
de agradecer ao B. de Paiva por trazer aqui a
lembrança de um dos meus heróis de mfância,
Cepet laraju que eu havia completamente esquecido nesta Casa, e cumprimentar Ricardo Dias
pela brilhante exposição, pelo enfoque diferente,
um pouquinho até antagônico ao que ouvi aqui,
na outra reunião, a respeito da isonomia, a qual
acho que passa a ser o fulcro da questão, aqui
na Subcomissão, para o encaminhamento de
uma proposta.
Eu me furto, Sr. Presidente, em lhe devolver
a palavra, porque acho que o Constituinte José
Carlos Sabóia fez uma excelente exposição e estou vendo que irá provocar um amplo debate,
ao qual eu estou curioso para assistir.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Estou apelando aos nossos convidados que pediram a palavra por questão de tempo, e a nossa questão
de brevidade passamos ao ator e teatrologo Ricardo Dias.
O SR. RICARDO DIAS - Dustre Constituinte
José Carlos Sabóia, acredito que com as coloca-
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ções que V.Ex' fez, ficariam melhor respondidas,
talvez, pelo nobre Professor Joel Rufino, que não
estava presente no momento em que V. Ex' fez
as colocações. Anotei aqui e tentarei contra-argumentar as colocações que V. Ex' fez.
Não há possibilidade alguma, não há qualquer
dado indicador, nada que mostre, que comprove,
que o negro no Brasil aceita qualquer situação
de inferioridade. Uma coisa é aceitar inferioridade
e outra coisa é estar inferiorizado, realmente.
A situação do negro brasileiro é que ele se encontra inferiorizado por uma série de questões,
por uma série de problemas que afligem mas
não que ele aceite, de alguma forma, a inferioridade.
Vou dizer para V. Ex' nobre Constituinte, o seguinte: V. Ex', logicamente, não têm experiência
disso. Mas eu vou dizer para V. Ex' que não é
nada fácil para uma criança negra conviver com
as colocações costumeiras, as colocações constantes de sua possível inferioridade ou genética
ou intelectual, ou qualquer coisa nesse sentido,
e ainda conseguir superar isso tudo e conseguir
ser um bom cidadão.
Ao longo de anos e anos, na formação de um
jovem negro, ele ouve dizer que o negro é inferior,
e isso dito não evidentemente pelos negros, mas
por toda a sociedade que aí está. Ele ouve dizer
que o negro é sujo, que o negro não tem capacidade intelectual, que o negro quando "não faz
na entrada faz na saída", e é muito difícil, evidentemente, conseguir superar todas essas coisas.
V. Ex' não tem essas experiências mas elas
existem; é muito dificil alguém conseguir, espontêneamente, assumir uma identidade racial, uma
identidade étnica na medida em que ser negro,
que é essa identidade étnica, é tudo de errado,
é tudo de negativo, que é colocado pelo recismo
que existe no País.. Então, não é o negro que
aceita a inferioridade: há toda uma tentativa, há
toda uma proposta por parte da sociedade racista
de inferiorizaro negro! Isto sim!
Vejabem, Constituinte e aí é preciso, mais uma
vez, não digo ser cruel mas simplesmente, falar
da angústia que nós sentimos que é a seguinte:
talvez a Constituinte que aqui está, que representa
ou que, pelo menos deveria representar fielmente
a Nação, na medida em que é uma Assembléia
Nacional Constituinte, deveria representar todos
os segmentos da nação em igualdade de condições, inclusive iqualdade numérica, e aí, sim, poderia prevalecer alguns sentidos de isonomia numérica. Entretanto, como o negro está representado nesta Constituinte? Quantos Deputados
Constituintes negros nós temos? Quantos Senadores Constituintes negros nós temos? E por que
não temos um Constituinte? Porque nós aceitamos a inferioridade? Não. Não é isso. É porque
o sistema de escolha da Assembláia Nacional
Constituinte, válido porque, em última análise, o
parlamentar eleito pelo povo é o representante
do povo junto aos poderes constituídos, evidentemente. Mas a forma de escolha dessa Assembléia
Nacional Constituinte privou o negro de ter uma
representação, pelo menos quantitativa, ao nível
do que seria necessário. Então, Senhores, não
é de se estranhar que hoje os Senhores, com
toda boa vontade tenham dificuldades de encontrar as propostas, de interpretar fielmente as necessidades da comunidade negra. Evidentemen-

te, uma Constituinte Benedita da Silva sozinha
não faz verão.
Outra coisa, Constituinte, no seu Estado, no
seu Estado do Maranhão, como V. Ex' muito bem
disse, 90% da população é negra e que os negros
inferiorizados estão, mas não por vantade própria,
creia e costuman chamar o branco de "meu branco". Veja bem, não seria lícito esperar que houvesse uma representação negra, não vamos dizer
que V. Ex' não tenha toda a boa vontade para
representar os anseios da comunidade negra do
seu Estado também, visto que V.Ex' é Constituinte
não só dos brancos mas também dos negros.
Mas não seria lícito esperar que tivéssemos
mais Deputados negros no seus Estado? Seria
lícito esperar por isso e, entretanto, não é isso
o que acontece. Mas isso acontece, não é porque
o negro aceita estar inferiorizado. Este processo
é longo, é lento, mas nós chegaremos lá, nós
conseguiremos eleger mais Deputados, nós conseguiremos eleger mais Senadores.
V. Ex' falou a respeito de Edson Arantes do
Nascimento, o Pelé. Eu não consideraria Edson
Arantes do Nascimento um intelectual orgânico
da comunidade negra na acepção do termo, mas
mesmo que assim fosse, costumo dizer o seguinte: Não passei procuração para o Sr. Edson Arantes do Nascimento falar em meu nome, e assim
também, eu não assumo a omissão dele, com
relação à comunidade negra. Acho que ele pode
ser omisso quanto ele quiser. Há tantos intelectuais orgânicos brancos que são omissos com
relação à sua cultura, por que o Edson Arantes
do Nascimento não pode ser omisso? E além
do mais que falta ele nos faz? A mim ele não
faz falta nenhuma. Para um Edson Arantes do
Nascimento nós temos Joel Rufíno, nós temos
A1dias do Nascimento, nós temos inúmeras pessoas. Então, realmente, ele não nos faz falta.
Não creio que, embora não tenha assistido às
reuniões anteriores, que tenhamos retrocedido.
Averdade é que quando o negro foge do discurso
ressentido, quando o negro foge simplesmente
da colocação, nós sofremos, nós somos coitadinhos, isto costuma assustar inclusive aos intelecutais brancos mais progressistas, de mais boa
vontade. Esta é uma constatação que, infelizmente, fazemos. Quando se é obrigado a colocar realmente o dedo na ferida e falar que o racismo
está aí, mas que é uma coisa que tem que ser
vencida, principalmente pelo negro, isso deixa os
intelectuais brancos um pouco preocupados.
Quero crer que, no fundo V. Ex' deve ter sentido
esta diferença, em relação a outras reuniões que
possam ter acontecido aqui.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Os nossos
compromissos parlamentares de constituintes
nos obrigam a finalizaresse nosso encontro, mas
não sem antes termos a oportunidade de fazer
um apelo ao Prof.Joel Rufino para que seja breve
em seu questionamento.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SABÓIA- Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Pois não.
Com a palavra o Sr. Constituinte José Carlos Sabóia.
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O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SABÓIA- É só para esclarecer o que o Sr. Ricardo
Dias colocou. Em momento nenhum coloquei
a frase, a afirmação de que os negros se sentem
inferiorizados gratuitamente, sem a historicidade
que está por trás. Só queria que o Senhor entendesse isso, porque coloquei o contexto histórico
da colonização. (Palmas). Se o Senhor pegou só
a segunda parte fez por conta própria.
O SR. JOEL RUFINO - Vou fazer aqui uma
colocação e, em seguida, uma pergunta.
Considero o Constituinte José Carlos Sabóia
nosso aliado na luta contra o racismo e na luta
pela democracia no Brasil; é uma pergunta, portanto, dirigida a um aliado. (Palmas).
Será que um dos obstáculos à Reforma Agrária
não seria de natureza cultural, na sua opinião?
Ou melhor formulando a pergunta: V. Ex' vê alguma razão de natureza cultural no conjunto de obstáculos à Reforma Agrária?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SABÓIA- Estou aqui em nome do povo do Maranhão, que lutou pela Reforma Agrária - só queria
situar a sua pergunta num contexto um pouco
mais abrangente para, logo em seguida, responder. No momento, numa reunião que nós tivemos
anteriormente, numa sessão pública, sobre a
questão do negro no Brasil, coloquei que era muito pessimista com relação a duas conquistas nessa sociedade, que pudéssemos avançar com relação às duas questões. A primeira era a Reforma
Agrária, porque no momento em que fizermos
a Reforma Agrária neste País iremos mudar a
correlação de forças políticas, a partir da reorganização do processo produtivo e a partir da proteção da terra; no momento em que isso acontecer
teremos novos pólos de poder, tendo-se condições de, concretamente, democratizar a questão
política, os currais eleitorais, o clientelismo e o
mandonismo neste País. A questão do negro relacionei, exatamente, com a dificuldade que via com
relação à Reforma Agrária. Acho que teremos algumas conquistas sociais significativas nesta
Constituinte; mas com relação à Reforma Agrária
são muitos os grupos de Constituintes que estão
pessimistas.
Com relação à questão do negro a relacionei
com a questão agrária, por quê? Porque no momento em que os negros conquistarem direitos
na sua luta política, conquistaram direitos, efetivamente, historicamente, nos seus movimentos, e
isso vem a se refletir a nível de que esses direitos
sejam assegurados na Constituinte.
Muda-se a correlação de força a nívelda forma,
como é remunerada a força de trabalho no País.
Hoje,cheguei a citar um exemplo: o operário mais
bem pago neste País, no ASC, recebe somente
10% do que recebe um trabalhador americano
ou europeu; 10%, às vezes até menos, comparado
com alguns países da Europa. Se por acaso os
negros tiverem garantidas, conquistas sociais garantias, que sejam efetivadas pela luta política,
o que poderia acontecer? A célebre, histórica divisão do trabalho manual e trabalho intelectual neste País poderia, de alguma forma, sofrer um abalo,
e os negros não seriam tão humilhados e esmagados como são hoje.
Então, a colocação que fiz na reunião anterior
foi esta, que estou colocando só para mostrar
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a diíículdade que tenho e de avançarmos histoncamente neste momento e que diz respeito a essas' duas questões. Não nego, de forma alguma,
a analise que o Professor fez com relação à importância, principalmente sendo um antropólogo, do
significado da cultura, da produção cultural, da
produção simbólica, no que diz respeito à dominação, à visão colonialista da sociedade branca
com relação aos negros. Não nego isso.Aquestâo
que coloquei achei que ela foiisolada, ficou como
uma análise isolada das reivindicações do processo político, das conquistas sociais por onde
nós podemos avançar.
Com relação à sua pergunta especificamente
à questão de as oligarquias, enquanto não tivermos neste País a forma de pensar, a forma de
transmitir e reproduzir esse pensamento, com toda a sua simbologia, o que significa ordem, o
que significam as relações entre patrão e empregado, entre senhor e escravo no meio rural,dificilmente conseguiremos avançar mais, no meio rural, na questão agrána, na questão da conquista
dos direitos políticos no campo para instaurar
uma Reforma Agrária.E mais. Ela dificulta, inclusive, não sei se o Sr. teria interesse nesse aspecto,
até.a visão do trabalhador rural, do lavrador. Foi
aí que me refen no mesmo nívelaos negros, quando eles são, através de uma mentalidade que se
reproduz, a partir do sistema de comunicação
de massa, e faz com que o negro seja humilhado,
seja inferiorizado, e num determinado momento
ele assume esse papel, essa consciência. Diria
a mesma coisa com relação à questão agrária.
No que diz respeito à questão agrária, num dos
pontos que hoje o Ministro Dante de Oliveira está
colocando, e muitos Constituintes estão levantando aqui dentro, é da possibilidade de a Reforma
Agrária ser feita após a Constituinte, não mais
em lotes individualizados, não mais a propriedade
para cada trabalhador. Dificilmente quem quiser
ter voto, quem quiser ter respaldo políticono meio
dos trabalhadores rurais conseguirá levar essa
proposta para as bases. Só as bases sociais mais
avançadas no movimento pela luta e pela Reforma
Agrária conseguem entender essa proposta, e essa proposta, no fundo, de sempre ter a pequena
propriedade para cada um, e não coletivizar a
terra, simplesmente reproduz todo o mecanismo
de apropriação do saber, de apropriação dos bens
de produção, como é feito no capitalismo. É copiada da mesma forma pela massa dos trabalhadores rurais. Não estou negando que há alguns
segmentos na luta pela Reforma Agrária,não vejo
de outra forma, no meu Estado existem vários,
mas no fundo, sendo bem claro com relação à
sua pergunta dificulta, e dificulta muito. Agora,
a única preocupação que tenho é de não a isolar
de outras reivindicações num processo de mudança e transformação social.
O SR. JOÉL RUFINO -

Sr. Presidente, con-

cluírei num minuto. É claro que não há tempo

para desenvolver o meu raciocício, mas faço, então, um convite ao Constituinte José Carlos Sabóia que, como disse, considero nosso aliado,
aliado precioso, e espero que nos considere aliados,também. O convite que faço é que o Constituinte admita a dimensão ética, cultural, como
importante na compreensão do problema agrário
brasileiro e na explicação do fracasso, até hoje,
dos plano de Reforma Agrária. Que S. Ex" pense
que a questão da indianidade e da negritude são

essenciais para a compreensão do nosso problema agrário e, portanto, para a sua solução. É
um convite, já que não posso, aqui, demonstrar
essa minha hipótese.
O SR PRESIDENTE (Ivo Lech) - Nós sentimos e até deveríamos ter a vivência da Constituinte Benedita da Silva; sentimos e deveríamos
ter a clareza da Constituinte Moema São Thiago;
sentimos e deveríamos ter a sensibilidade e clareza políticas do Constituinte José Carlos Sabóia.
Um dos pensadores da nossa formação disse que,
quanto mais nós ouvimos, quanto mais nós
aprendemos aumentam as nossas responsabilidades como homens e como individuos: Hugo
Ferreira tem um compromisso com o Movimento
Comunitáno; Ricardo Dias tem um compromisso
com a arte, com a cultura; João do Pulo tem
um compromisso com o esporte, com a sua causa, com a deputação estadual; Joel Rufino tem
um compromisso com as letras, com o saber;
Bi de Paiva tem um compromisso com o teatro,
com a verdadeira revolução vivada vida.
Nós, da Subcomissão dos Negros, Populações
Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, assumimos o compromisso pelo que ouvimos e pelo
que, fundamentalmente, aqui aprendemos. Temos claro, e assumimos um compromisso com
o avanço da sociedade, com o avanço deste momento histórico e com o avanço políticoda Nação
brasileira.
Declaramos encerrados os trabalhos deste
qumto dia de audição pública da Subcomissão.
Muitoobrigado aos painelistas,aos convidados,
às autoridades do movimento negro aqui presentes.
MUito obrigado. (Palmas.)
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 20h

e 30 minutos.)

ATA DA n- REUNIÃO ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 5 DE MAIO DE 1987
Aos cinco dias do mês de maio do ano de
rml novecentos e oitenta e sete, às nove horas,

na Sala da Comissão de Assuntos Regionais Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, sob a presidência do
Senhor Constituinte Ivo Lech, com a presença
dos seguintes Constituintes:Alcem Guerra, Benedita da Silva, Edivaldo Motta, Jacy Scanasatta,
José Carlos Sabóia, Nelson Seixas, Salatiel Carvalho, Vasco Alves, José Moura, Eunice Michiles,
Fábio Efeldmann e Abigail Feitosa. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou
iniciadosos trabalhos e solícitoufosse dispensada
a leitura da Ata da reunião anterior, que foi considerada aprovada. Em seguida foram iniciadas Audiências Públicas Sobre Populações Indígenas
com a participação dos seguintes representantes
das Nações Indígenas: Estevão Taukane - Bakairi, Nelson Sarakura - Pataxó, GilbertoMacuxi,
Kromare MetotIre, Pedro Comélio Seses, Valdomiro Terena, Hamilton Lopes - Caioá, Antonio
Apurinã e Ailton Krenak. Usaram a palavra os seguintes Constituintes: Nelson Seixas, José Carlos
Sabóia, e Ivo Lech. Encerrados os debates o Senhor Presidente suspendeu temporariamente os
trabalhos às 13:15 horas e os reabriu às 14:30
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quando os Constitumtes: Ivo Lech, José Carlos
Sabóia, Benedita da Silva,Vasco Alvese Haroldo
Sabóia se dingiram ao Presídio da Papuda para
concederem uma Audiência Pública à população
carcerária daquele estabelecimento pemtenciário.
Onde foi constituida uma Comissão de presos
para expor as aspirações da comunidade, em seguida foi feita uma visitaàs dependências do presídio, nesta oportunidade foram encontradas ceIas de castigo em condições precárias para a sobrevivência, presos ociosos, torturas feitas com
requintes de perversidade, presos feridos e sem
tratamento médico, falta de assistência jurídica
aos presos e o confinamento de cinco presos
que lideravam uma greve de fome. Omitimos os
nomes dos presos nesta Ata para assegurar-lhes
a mtegridade física. Em seguida a Subcomissão
retomou à sua Sala de Reuniões onde tiveram
prosseguimento as Audiências Públicas Sobre
Presidiários, Populações Indígenas e comunidades Israelitascom a presença das seguintes personalidades: Padre Afonso Pastore - Pastoral Carcerária - Espírito Santo, Padre José de Aquino
Batista - Pastoral Carcerária - Minas Gerais,
Jorge Reis dos Santos - ex-presidiário, Maria
RitaFreire Costa-Ministério da Cultura,Eduardo
Viveiros de Castro - Antropólogo do Museu Nacional do Rio de Janeiro e Manoel Cesário Fundação Oswaldo Cruz Usaram a palavra os
seguintes Constituintes: IvoLech, José Carlos Sabóia, Salatiel Carvalho e Alceni Guerra. O inteiro
teor dos debates será publicado após a tradução
das notas taquigráficas e o competente registro
datilográfico, no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte.Nada mais havendo a tratar o Senhor
Presidente deu por encerrados os trabalhos às
21:00 horas, convocando os Senhores Constituin-.
tes para a próxima reunião a realizar-se dia seis
de maio às cinco horas da manhã, com a seguinte
pauta: Visita à Aldeia Gorotire no Sul do Pará.
E, para constar, eu Carlos Guilherme Fonseca,
Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. - Constituinte Ivo Lech, Presidente.
ANEXO À ATA DA 11' REilNIÃO DA sasCOMISSÃO DOS NEGROS, POPilLAÇÕES
INDÍGENAS, PESSOAS DEFICIENTES EM/NORIAS. REAliZADA EM 5 DE MAIO DE
1987. ÀS 9 HORAS, ÍNTEGRA DOACOMPANHAMENTO TAQilIGRÁACO, COM PilBUCAç40 DEVIDAMENTE AilTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTEDA SilBCOM/SSÃO, CONSTITilINTE IVO LECH.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - A Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, em nosso sexto e
último dia de audição pública, hoje, pela manhã,
contempla a questão das populações indígenas;
à tarde, às 14:30 horas, saída para o Presídio da
Papuda; às. 17 horas, a confirmar, a presença do
Professor Darcy Ribeiro; às 18 horas, o debate
da questão dos encarcerados e, às 19 horas, a
representação da Confederação Israelitado Brasil,
debatendo a questão das minorias étnicas. Convidamos o ConstituinteJosé Carlos Sabóia, do Estado do Maranhão, para fazer parte da Mesa e
assessorar os nossos trabalhos.
Comunicamos ao Plenárioque devidoao deslocamento de algumas lideranças indígenas, que
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ainda até aqui não conseguiram chegar, é que
motivou o atraso da abertura dos nossos trabalhos. E, para ganharmos tempo, sem mais delongas, para que consigamos vencer todos os depoimentos das diversas lideranças indígenas aqui
presentes, convidamos a depor o índio (?) Pangran Ubenkran-Grem, a quem concedemos a palavra.
O SR. PANGRAN (Ubenkran-Grem) - Senhores e Senhoras, eu tenho trabalhado há muito
tempo lá na rmnha nação. Há muito problemas
lá na nossa reserva. Eu falei com o Deputado
para me ajudar, porque estou preocupado com
todos os meus parentes. Por quê? Porque não
tem ainda a marcação. É outra nação. Lá é só
mato, não têm brancos para ajudar, a FUNAltambém não ajuda. Então, eu falei com o Deputado
e ele vai ajudar. O Cacique Mikoity (?), mora no
outro rio... Estou pensando aqui.. Hoje o meu
parente resolveu lá na rmnha aldeia que ele iria
esperar pelo Deputado. O Cacique Gorotire (?)
e Sapiê (?) vão todos se reunir lá no Gorotire
(?)juntos com os Deputados. Os líderes de cada
nação vão também se reunir lá no Gorotire, para
que Deputados e lideranças se conheçam e para
que os Deputados possam ajudar o índio. Outro
parente meu está muito preocupado com a terra;
madeireiras e fazendeiros entram na reserva. O
nosso líder está preocupado. Por isso que hoje
eu estou aqui junto com os Deputados para saber
o dia da reunião lá no Gorotire. Há muitas nações,
há muitas aldeias lá no Pará, no Xingu. É muito
ruim lá nas nações. Medeireiras e fazendeiros entram e garimpeiros também. É muito complicado.
Nós e nosso Cacique estamos preocupados porque, antigamente, o índio mesmo trabalhava na
terra dele. O meu avô e o meu pai nasceram
na aldeia. A aldeia antiga era Katoti (?) Todos
os meus parentes vão lá na reunião na Aldeia
de Gorotire. Era o que queria falar para vocês.
O SR. PRESIDENTE (IvoLech) -Muito obrigado. Pangran nos fala sobre a visita da Subcomissão, amanhã, à Aldeia do Kaíapô, na reserva
Gorotire. Nós agradecemos o índio Pangran pelo
seu depoimento ao Plenário da Subcomissão.
Muito obrigado.
Convidamos agora para prestar o seu depoimento o Sr. Estevão Taukane, da área indígena
Bakairi,

O SR. ESTEVÃO TAUKANE - Sr. Presidente
da Subcomissão de Negros e Populações Indígenas, Constituinte Ivo Lech, encaminharei aqui perante os meus amigos e companheiros líderes
indígenas, que estão representados aqui através
de várias nações como, Cinta-Larga, Kaiapó, Terena, Macuoxi, de Rondônia. Encaminharmos
aqui a proposta do nosso grupo e gostaria, também, que, após à leitura desta proposta, caso os
Srs. Constituintes e líderes indígenas tivessem algo a acrescentar, pudessem fazê-lo com toda a
liberdade, porque esta proposta não visa ser global, geral a todas as populações indígenas. E,
como porta-voz do meu grupo, o grupo Bakairi,
tenho a dizer que respeitamos a posição de outros
grupos. Então, o importante para nós, neste momento histórico da Constituinte, é nos reunirmos
e debatermos bastante os nossos problemas.
Este documento foi formulado em Cuiabá, a
Capital de Mato Grosso, mas foi fruto de um doeu-

mento que foi debatido exaustivamente na área
indígena Bakairi e foi encaminhado ao Exm° Sr.
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte,
no Congresso Nacional, em Brasília.
Diz o seguinte.
"Sr. Presidente, durante todo o período que
precedeu a instalação da Assembléia Nacional Constituinte, o povo Bakairi realizaou debates sobre questões que dizem respeito ao
índio e à cidadania no contexto da sociedade
multiétnica brasileira. Desses debates participaram homens e mulheres de diferentes faixas etárias, representando as diversas aldeias
Bakaírí,Essas discussões levaram ao estabelecimento de interesses e desejos comuns,
traduzidos em propostas consideradas fundamentais à democratização das relações
entre Estado e povos indígenas.
Em anexo, encaminhamos a V.Ex' as conclusões desses debates, solicitando sejam incluídas como ponto de pauta da Assembléia
Nacional Constituinte.
Nesta oportunidade, desejamos a todos os
integrantes da Assembléia Constituinte felicidades em seus trabalhos, esperando sejam
competentes na representação dos verdadeiros interesses do povo brasileiro e das diversas etnias que o compõem.
Muito atenciosamente
Cacique Gilson (?), pelas lideranças das Aldeias Akuera (?) Aturua (?) Aiakoalo (?),Paxola
(?) Painkum (?) Atuba (?) e Taiupa (?)."
Proposição do povo Bakairi de pontos para discussão na Assembléia Nacional Constituinte:
1- Princípios:
1) os direitos indígenas assegurados na Constituição de 1946 são mantidos e ampliados para
melhor definição da cidadania indígena;
2) os grupos indígenas são reconhecidos como
sociedades e etnias diversas no conjunto da sociedade nacional;
3) as línguas indígenas faladas no território nacional são reconhecidas comoídromas:
4) as terras da União, a saber, solo e subsolo,
ocupadas por grupos indígenas e sua descendência, são reconhecidas como sua propriedade
coletiva;
5) a permissão e negociação de entrada de
não-índios em territórios tribais são de direito exclusivo dos povos indígenas;
6) A manutenção do ensmo indígena é dever
do Estado e responsabilidade da União;
7) a decisão sobre estradas de acesso de territórios tribais ao sistema rodoviário é reservada aos
grupos indígenas, cabendo à União a abertura
e manutenção dessas vias;
8) as Unidades Federadas que possuam grupos
tribais em sua área político-admmistrativa deverão
implantar órgão próprio de encaminhamento de
assuntos indígenas relativos a sua área em articulação com o órgão central do Governo Federal.
11- Propostas:
1) Educação
1.1 estender aos indígenas o direito a vagas
especiais nas universidades à semelhança dos
convênios internacionais;
1.2 criar programas de apoio financeiro para
a continuação de estudos fora das aldeias a nível
de l°, 2°, 3° graus;
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1.3 oficializar o ensino bilingüe nas aldeias;
1.4 responsabilizar a União pela manutenção
de escolas indígenas;
1.5 alocar percentual de recursos do orçamento
da União decorrentes da aplicação da Emenda
Calmon à educação indígena.
2}Terra
2.1 transferir a propriedade das terras ocupadas
por grupos indígenas para os mesmos de forma
coletiva com registro próprio, sem prejuízo das
obrigações do Estado com relação à proteção
do patrimônio indígenas.
3) Meio ambiente
3.1 proibir a mineração em áreas indígenas;
3.2 criar programas federais de preservação
dos mananciais e recuperação da sua vegetação
ciliar em áreas indígenas.
4) Saúde
4.1 criar programas especiais de saúde para
atendimento às populações indígenas, incluindo
reservas de leitos em hospitais próximos às terras
indígenas para assegurar melhor atendimento.
5) Tutela
5.1 redefinir a tutela com vistas ao estabelecimento de limites que resguardem aos índios
o exercício da cidadania, sem prejuízo de obrigações do Estado já estabelecidas.
6) Estradas
6.1 Incluir no orçamento do DNER recursos
para abertura e manutenção das estradas que
dão acesso às redeserodoviárias.
7) Administração estadual
7.1 criar, a nível das Unidades Federadas, órgãos destinados ao tratamento de assuntos indígenas e de articulação entre Governo Federal e
Governos Estaduais sem exclusão, limitação ou
transferência do órgão competente a nível de administração federal.
Essas são as propostas. Agora, eu gostaria de - não sei como está o tempo, Sr. Presidente
- aproveitar este espaço aqui para fazer uma
pequena observação a respeito de documentos
que o Cacique Nelson Saracura nos traz aqui.
Eu acho que seria oportuno colocarmos na Ordemdo Dia
O Nelson Saracura é pataxó, e vem lutando
há muito tempo pela sua terra, no sentido de
reaver o espaço na área do sul da Bahia. Gostaria
que se lavantasse para ser apresentado aos Srs.
Constituintes. Então, o Nelson Saraéura traz urna
certidão negativa, emitida pela Fundação Nacional do ÍndIO, pela atual direção da FUNAl, inclusive
assinada pelo Presidente Romero Jucá Filho, dizendo que naquela área não existe índio, mas
ele, como primeiro habitante, e tem razão, porque,
conforme estivemos conversando, disse-me que
o seu povo foi quem recebeu a esquadra de Pedro
Álvares Cabarl quando chegou às praias de Porto
Seguro e Ilhéus. Foi este povo, hoje quase descaracterizado nestes 487 anos de Brasil, que agora
recebe uma certidão negativa desta natureza, dizendo que não tem índios nestas regiões; acho
que isso merece denúncia e falta responsabilidade
a quem assinou um ato desta natureza.
A certidão negativa diz o seguinte:
"Testífíco, atendendo à solicitação do interessado que na área caracterizada pelos lirni-
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tes definidos por coordenadas geográficas
adiante consignadas, indicadas no croqui
constante do verso e após observada a instrução processual, não foi constatada a presença de índios ou de a1deiamento indígena."
I Esse documento foi dado, como diz aqui,
~ dendo à solicitação - e o interessado, no
o

atencaso,
é a empresa de redes de hotelaria Muta (?) Hóteis
e Turismo Ltda. O nome do técnico-responsável
da FiJNAI é Jorge Mauro Barja (?), engenheiro
de Geodésía e Topografia. Este documento tem
n° 22, e é do dra 31 de julho de 1986, assinado
por Daniel Marques de Almeida e Homero Jucá
Filho, atual Presidente da FUNAI. Sobre isto, eu
acho que não se precisa falar muito; existe uma
prova concreta, a presença física do Cacique Saracura que é um dos pataxós e a Índia Iara, também,
é uma Índia que está aí, ela estava recentemente
na área e já colocou este problema, também.
Agora, eu gostaria de que o Presidente desta
Subcomissão, Constituinte Ivo Lech, por questão
de melhor aproveitamento do tempo, fosse aberto
o espaço a algumas lideranças que estão aqui
hoje e, não obstante, eles não terem muita experiência em debates como este e o melhor seria
eles mesmos se pronunciarem, porque eu acho
que eu falando isso, fica um pouco inconsistente,
ao passo que se ouvissemos as pessoas interessadas, diretamente atingidas, o debate ficaria bem
melhor.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Perfeito, nós
vamos seguir esta ordem e, ao final dos inscritos,
colocaremos a palavra à disposição dessas lideranças.
O SR. ESTEVÃO CARLOS TAUKANE - O cacique Nelson Sara cura está conosco aqui e está
concordando plenamente. Vamos colocar seu nome inscrito já para depois falar, Nelson Saracura,
pataxó do P.I.Caramuru e a Índia Iara, que é Índia
pataxó também.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Nós sugerimos, já que o Cacique Nelson Sara cura está ao
lado, faça sua manifestação, neste momento.
Concedo a palavra ao Cacique Nelson Saracura.
O SR. NELSON SARACURA-Eu dou bom-dia
para todos os meus parentes, Deputados que estão aqui nesta Casa. Também trazemos a queixa
que nós temos no Nordeste, lá da Bahia, os Coroa
Vermelha, Caramuru, não só os Caramuru e Cora
Vermelha, mas todos os pataxós do sul da Bahia
e do Nordeste foram todos prejudicados, porque
não tem uma demarcação e tambérnJem a FUNAI, que tenta toda a vida conversar muito conosco e não resolve, e eu vivo muito chateado com
esse problema, não posso nem dar assistência
aos meus filhos, ao meu povo, por causa do problerne que está acontecendo na aldeia.
Eu 90staria de pedir apoio de todos Deputados
e comunidade de boa vontade para ajudar o índio,
paranle, toda a comunidade incligena e ao branco
também, para que reconhecessem o nosso direito
e fizessem com que o Governo, até mesmo o
Presidente José Sarney, que é o Chefe maior de
Brasília,tomasse conhecimento do nosso problema e da terra dos nossos parentes indígenas, porque a FUNAI está muito fraca, a FUNAI não está
resolvendo o problema, então quem sofre é o
índio. O Indío está sofrendo muito.

Então eu gostaria que nossa terra fosse dernarcada porque nossa terra é nossa vida, a terra indígena é nossa vida, é dela que nós vivemos; nós
não sabemos viver na cidade, a cidade não faz
bem.
Outra coisa, esse documento é prova, é testemunha, como na Bahia, na Coroa Vermelha, toda
a vida existiu índio, porque lá nesse lugar foi a
primeira missa do Brasil, em terra firme. Sou vitima desse negócio (e ela aqui também) como
todos os meus parentes lá somos vitimas da primeira missa no Brasil.Agora, aparece esse documento e nós estranhamos como não é só esse
documento, tem mais documento e mais propostas deles contra nós Pataxós
Há muito tempo venho lutando, e não falo só
por Caramurus, falo por toda a comunidade indígena que está sofrendo, e onde mexer com índio,
mexe comingo também; então, já estou achando
que a FUNAI deve ter mais atenção e proibir esse
povo de negociar com o nosso direito, com a
terra do índio, porque se lá é terra do índio, tem
que ser respeitada; eu sou prova de que quando
fomos para lá não tinha ninguém. AI,a Marinha,
o turismo, porque lá é ponto de turista, e todos
falavam que seria bom que houvesse índio para
contar a história. AI, fomos para lá para contar
a história e o turista gostou, achou bom ter um
índio que é o legítimo dono para contar a história
de como foi o princípio da exploração do Brasil,
porque para nós, ele explorou toda a Nação indígena. Todo esse tempo, nós viviamos em paz,
de pescaria e de caçada, com nossos costumes
mdígenas. Depois bagunçou tudo; índio espalhou,
índio morreu e a FUNAI não resolveu.
Nós gostaríamos que as autoridades tomassem
atenção neste ponto e dessem ajuda, porque nós
estamos acostumados a viver na nossa aldeia e
lá tem como índio viver. Eu gostaria que isso
ficasse bem claro para que as autoridades pudessem dar o apoio para nós e demarcassem aquela
área, porque ali não pode ser do branco, só pode
ser do nosso povo. Se o turista chegar, pode andar
no meio, porque turista não tem bronca, mas
para ajudar o índio, não para explorar o índio,
como está explorando. Isso é o que eu tinha a
dizer, no momento aqui. .
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Muito obrigado ao Cacique Nelson Saracura e nós convidamos, agora, para prestar o seu depoimento, o
índio Gilberto Macuxi.
O SR. GILBERTO MACUXI - Bom dia, meus
parentes, o índio que vive aqui em Mato Grosso,
como o Xavante, como o Xmgu que aqui se encontra, Srs. Deputados, Parlamentares, gente que
trabalha com índio que são missionários, são povo que apóia o povo indígena. Então, quero relatar
aqui a problemática do território de Roraima que
vem sendo há muito tempo esquecido de muitos
anos; os índios vêm lutando para sobreviver na
sua própria terra e nós vivemos marginalizados,
escravizados, porque não temos nossa demarcação da terra Macuxi, que é uma área que estamos lutando há muito tempo, uma área única
que tem os Macuxi,Wapyxana, Igarikó,Taurepan,
que vivem nessa-área única. R~posa-Serra do Sal
e nós vivemos brigando, há muito tempo, e a
FUNAI não fez nada por nós; ainda somos isolados naquela parte do Território de Roraima e esquecidos pelas autoridades que sempre vêm mar-
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ginalizando o índio em favor do fazendeiro; também os políticos ficam nos perseguindo em Roraima, dizendo que alinão tem índio, mas nós somos
índios nativos, fixo,originários naquela terra e somos os donos daquela terra.
Quando o Brasil foi descoberto em 1500 pelos
portugueses, os índios já existiam nesse tempo
e ele é o povo que fIXOU na terra. Daquele tempo
para cá os indios vêm sofrendo, vêm sendo escravos, esqueceram os índios, as leis foram nos enrolando e sabemos que os Parlamentares, os Deputados que se encontram em Brasília,têm de saber
da problemática do povo indígena, porque há
muito vem sofrendo. Precisamos de demarcarção
de todas as áreas incligens, principalmente em
Roraima, porque somos esquecidos e precrsarnos
de ajuda. O povo indígena de Roraima como de
outra nação, também. O que precisamos é ter
nossa terra, porque nossa terra é nossa vida, porque nós vivemos em cima dela.
Estou aqui representando 40 rrul índios que
existem no Território de Roraima. Muito deles vêm
dizendo que tem pouco índio ali, nunca andou
de pé como a gente anda, lá somos sofridos.
Eu, pelo motivo de dizer, o policial do Território
de Roraima vem perseguindo o índio, sendo a
favor do fazendeiro e contra o índio. Sabemos
que muitas casas de índios foram destruídas,
queimadas, índios foram presos e a FUNAI nada
resolve da demarcação das terras.
Vejo no jornal Homero Juca Filho dizendo que
demarcou várias terras indígenas. Roraima nunca
foi demarcada. Precisamos que ele cumpra seu
dever, como é de sua responsabilidade, como
Presidente que vem ganhando dinheiro na costa
do índio, como funcionário que trabalha aqui em
Brasíliaviveganhando dinheiro na costa do índio,
sem fazer nada pelo índio. No Território de Roraima, a maioria dos funcionários de lá é contra
o povo indígena, negociando por fora com fazendeiro, fazendo acordos sem consultar o índio.
Temos outros problemas que vêm caindo em
cima da gente. A Calha Norte, que vem ali preocupado com a fronteira; não é preocupado com
a fronteira, é preocupação com mineração onde
foi explorado por eles ali dentro e não querem
fazer a demarcação. Nós, índios, estamos protestando Calha Norte, porque ali vai fazer invasão,
fazer estradas e vai acontecer como aconteceu
de Manaus a Boa VIsta, onde mataram -muítos
índios, os Waimiry-Atroary que foram mortos
através de abertura de estradas nas áreas indígeryas. Tem que ser respeitado o povo indígena.
E preciso que a Lei 198 seja assegurada nesta
Constituição que está sendo feita, e seja respeitado o povo indígena de todo o Brasil.
Eu, como Liderança indígena, venho trazer esta
proposta para a Assembléia Nacional Constituinte: não esquecer a Imagem do índio, não mtegrar
o índio, não colonizar o índio, porque se colonizar,
o índio vai viver isolado, como já vem acontecendo, porque querem integrar o índio na sociedade branca para aproveitar a fraqueza do índio
porque já está integrado. Por isso, venho falar
a respeito disso, porque queremos respeito ao
direito do índio. Estamos organizando um conselho regional, um conselho territorial e isto tem
que ser colocado na Constituição. Tem que ser
aprovado o respeito ao povo indfgena. Vimos muito sofrimento, esquecidos, sem ter nada, tem que
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ter consciência do índio brasileiro que é nativo
e fixo. Índio, quando chegamos, já vivim nesta
terra, nesta terra nós vivemos como também vivem companheiros Yanomami,também, ali,onde
estão fazendo o paredão de usina elétrica.Protestamos contra isso, porque vai trazer outra marginalização do povo Yanomami, Igarikó, Wapitana,
Taurepá, Mayongong, Xixiri-anã, Macuxi, que formam nações de no máximo 40 mil índios Por
que a Calha Norte preocupou em dar cobertura
para firmas mineradoras dentro das áreas indígenas? Porque estão interessados em acabar com
o povo indígena.
Nós precisamos ter nossa demarcação nesta
Constituição.Tem que sair Já chega de 05 índios
sofrerem, 05 índios são um povo que tem consciência, não é um povo que tem ganância, o branco tem ganância de tomar a terra do índio. O
índiotem consciência, porque ele não tem ganância de roubar nada que é do branco.
Como no Terrítório de Roraima, estou muito
sofrido. Tenho quatro processos, brigando pelos
meus parentes; processos das autoridades de lá
me perseguindo e 05 garimpeiros e 05 fazendeiros
me perseguindo; também 05 políticos me perseguem para que eu pare com a minha boca, mas
eu não vou parar. Vou lutar até o fim da minha
vida pela demarcação das terras.
Quero que 05 parlamentares, Deputados e Senadores, e o Presidente da República, José Sarney, defina a nossa demarcação, porque já tivemos reunidos em assembléia aqui em Brasília,
umas 13 nações mdígenas, apoiando a demarcação Macuxi e a demarcação Yanomami, porque
são povos inocentes, que não sabem se defender.
Quero que os Parlamentares não consintam
com o projeto Calha Norte, nós estamos protestando Calha Norte. Nossa área está completamente esquecida no Território de Roraima. Queremos ajuda dos parentes que se encontram aqui,
queremos ajuda completamente, de coração,
queremos ajuda dos Deputados, queremos ajuda
dos Senadores, queremos ajuda do Presidente,
do Ministério do Interior e ajuda dos militares,
também, porque a Constituição está aí. Querem
derrubrar a imagem do índio, mas nós precisamos de ter nossa vida. Calha Norte eu considero
como morte do índio vai matar os índios, porque
é através dos militares.

juízo, não define nem que é do índio, nem que
é do fazendeiro. Mas é do índio, é preciso que
os parlamentares, eu quero muito apoio dos Senadores e Deputados que se encontram aqui presentes, como o branco, também, que é missionário que trabalha com o índio. Precisams de
todo o apoio para nós sobrevivermos,porque querem acabar com a nação indígena
Quero que o povo indígena resida, durante todo
tempo eles VIveram em seus locais, com seus
costumes e sua tradição, Muitoobrigado a todos.
(Palmas.)

Então, eu, como índio Gilberto Macuxi, estou
fazendo esse depoimento, para que seja válido,
não seja esquecido, porque isso é um povo honesto, o índio que fpIa a verdade. Não adianta vir
um Deputado como o Mozarildo Calcanti,de Rofraima, falar contra índios, como João Fagundes
que vem falar contra índio e como os outros mais.
E preciso que tenha consciência do povo indígena
de Roraima e que seja lei, que seja assegurado
o 198, para que nós vivamos.
Podemos negociar com os brancos, sim, mas
desde que já demarquem as terras do índio, porque ali têm minérios, mas ali é do índio, porque
é usufruto exclusivodas riquezas naturais do solo
e subsolo que são do povo indígena.
Vou terminando por aqui deixando a demarcação da área única, após a Serra do Sol, que
é vizinha de Tacutu, Maú, Monte Roraima, Miã
e Surumum, têm as terras demarcadas com posseiros dentro. Com o posseiro dentro têm as terras
delimitadas, e a terra que está sub judice pelo

Voutraduziro que estou dizendo.Estou dizendo
que nós vamos lutar junto com todos os índios
do Brasil para a gente conseguir a demarcação
da área indígena, para gente, para nossos filhos,
porque nossos filhos vão sofrer mais do que nós.
Então, estamos lutando para nossos filhos a fírn
deles ficarem usando ainda... o que eu falei eu
traduzo.
Aos Deputados e Senadores brasileiros estamos pedindo apoio para 05 índios. O Deputado
que gosta do índio ajuda a nos dá apoio para
lutar junto. E também falei que nossa área está
toda invadida pelos garimpeiros, colonos, fazendeiros, pescadores, caçadores - estou traduzindo o que eu falei.
05 brancos dizem para gente que a terra não
é do índio, mas estão enganados, porque há muitos anos já vivem 05 maios, até hoje, por isso
que estão até vendendo as nossas terras para
usar o povo indígena. E também os brancos falam
que aquele que não falar a língua Yanomami,

\

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Agradecemos o depoimento do índio Gilberto Macuxi, e
convidamos para prestar o seu depoimento o índIO DaviYanomami.
O SR. DAVI YANOMAMI - Sou um verdadeiro
yanomami de Roraima. Quero conhecer vocês,
porque todo índio está aqui por causa do branco.
E quem não me conhece, vai conhecer agora,
dessa vez, e eu quero conhecer vocês todínhos,
porque estamos lutando juntos para conseguir
a nossa demarcação de terra.
Gostaria de contar um pouco de minhas notícias. Minhas notícias não são muito boas mas
vou contar para vocês saberem. Estamos aqui
para escutar outras palavras dos parentes, e também para os Deputados e Senadores aqui escutarem nossas noticias e também outros funcionários.
Então, na rnmha área do Yanomami, estamos
todos sofridos porque está cheio de garimpeiro
entrando e invadindo as nossas terras, e a mineração também está levando 05 maquinários para
fazer estradas, e também fico muito triste porque
05 militares fizeram a vila militar em Surucucu.
Todo mundo sabe que os brancos estão aqui
e estão sabendo também, e vocês também sabem
que a notícia vai longe.
Os Yanomamis vão sofrer porque os militares
estão implantando a vila militar. Isso é de muita
preocupação para 05 Yanomamis. Queria também falar a nossa língua Yanomami, para acreditar que sou Yanomami verdadeiro mesmo. Quero também pedir depois ao meu colega Paulo
porque queria escutar a sua palavra, do idioma.
Vou falar um pouco em nossa língua (Inicia explanação em linguagem Yanomami) .
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ele não acredita que é índio.Eu faloa nossa língua,
eu canto sou pajé, falo mais a nossa língua do
que o português. O português é outra língua, não
sei falar bem. Uso melhor a nossa língua, essa
língua que estamos quase vendendo, também para não acabar, para 05 brancos não acabarem
a nossa língua, para nos tornar-mos brancos. O
índio nunca vai ficar branco.
Nós continuamos índio,nós não queremos mudar para o mundo do branco; nunca vamos mudar
e está traduzido o que eu falei na nossa língua.
Aos Senadores e Deputados que estão aqui, estão
me conhecendo agora, porque é a primeira vez
que eu faloem microfone, como 05 brancos falam
e então nós também queremos parar, também
para escutar. Só que eu falo mais a nossa língua.
05 garimpeiros estão enchendo nossa área.
Nós, índios Yanomamis estamos pedindo para
nos ajudar a retirar 05 garimpeiros, porque se
não tirarem logo agora vai encher Hoje, a área
indígena já tem dois mil garimpeiros homens.
Então, viemos aqui para pedir aos Deputados a
ajudarem a retitar 05 garimpeiros, antes de chegar
o Projeto Calha Norte. Se chegar esse projeto
vaiser difícil para retirada dos garimpeiros. Muitos
estão sabendo disso. E também a nossa parente
Macuxi, Wapyxanae Karicó,têm a área deles toda
invadida, completamente invadida, por garimpeiros, pescadores, fazendeiros, eles não querem
mais deixar trabalhar gente no roçado, proibiram
trabalhar, proibiram pescar, proibiram caçar, porque 05 brancos já tomaram tudo, por isso os
nossos parentes macuxis não vieram.
Estou aqui representando, porque sou de lá,
05 macuxis apóiam a mim e meus parentes daqui
vamos apoiar 05 Yanomamis; 05 Yanomamis vão
apoiar outra comunidade. Queremos assim, todo
mundo unido, para poder ficar forte. Ficando assim desunido não vai para frente, não vai conseguir a demarcação de nossas terras. E também,
quando os brancos chegam às nossas áreas indígenas levam as doenças para matar nossos parentes e prejudicam nossa saúde. Por isso é que
nós não queremos nada. E também a FUNAI está
muito fraca. Sozinha ela não pode resolver nada.
Então, todos nós, índios do Brasilestamos pedindo apoio para Deputados e Senadores porque
queremos conseguir a demarcação de nossas terras para acabar essa briga, não é? Se não resolver
a demarcação da área indígena a luta vai continuar, não vai parar agora, vai continuar até no
fim, se não demarcarem as terras indígenas.
E também nós, Yanomamis, somos dois mil
índios, temos outros Yanomamis lá parentes na
mesma situação que nós';"Sofrendo aqui no Brasil.
Fiquei também muito preocupado porque a
COMAR está mandando fazer campo de pouso
dentro da área indígena. Isso dá muita preocupação aos Yanomamis.
Os militares falam que nos ajudam e dizem
que vão nos proteger, que vão retirar os garimpeiros. Então, é isso que estamos pedindo aos
Deputados que estão aqui escutando a nossa palavra, para nos ajudar a conseguir a demarcação
da área indígena para todos 05 índios do Brasil.
Queremos ficar lá só com o povo indígena, sem
misturar com os brancos, porque se misturar e
morar juntos com os brancos traz muitos problemas, muitos mesmo, muita doença, prejudica
nossa saúde, prende gente, por isso nós índios
não queremos isso.
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Também o Projeto Calha Norte, onde tem fronteira que eles querem ocupar. Os brasileiros e
o Presidente Sarney que diz que é difícil fazer
a demarcação, mas tem que demarcar. Há muito
tempo que, estão falando em estudos, mas nós
índíos Yanomamis achamos que não estão estudando, só falando, falando. Não sou tuchaua, mas
sou lutador. Os tuchauas estão pedindo para falar
da retirada dos garimpeiros aos que estão aqui
nos escutando e também que seja antes de crescer os garimpeiros. Eles estão levando tratores
para derrubar a nossa mata, derrubar e retirar
madeira e vai acabando. Vão chegando os brancos, "colonheíros", caçadores, pescadores, e vão
enchendo, crescendo. A única maneira, o único
caminho que eles acharam, foi a Polícia Militar
que achou. Essa é muita preocupação, porque
há dez anos estamos sofrendo isso. Os militares
dizem que vão nós ajudar. Mas estamos sabendo
que ninguém vai nos ajudar. Eles vão prejudicar
a nossa saúde, chegam para começar a proibir
estrar na área indígena, começam a proibir pescar, caçar, trabalhar para ficar de braços cruzados
e não fazer nada.
Então, estamos pedindo apoio a vocês brancos
que segurem aqui, e nós seguramos lá em cima
para não acontecer nada. Senão, em Surucucu
vai acontecer como em Cachoeira, como lá no
Bomfim porque a polícia foi primeiro só, depois
virou cidade. Essa é a minha preocupação porque
vai crescer Surucucu, porque vai família, vai trabalhador, vai empregado, vai doutor, vai enfermeira,
vai crescendo. Essa é a nossa preocupação. Eles
falaram que iam nos ajudar, índio não vai esquecer essas palavras que o branco falou, não vai
esquecer.
Não estou falando muito bem porque sou índio
verdadeiro mesmo, nasci na aldeia, vivina aldeia,
o Deputado pediu para cantar em Yanomami,
vou cantar um pouquinho
(ÍI'IDIO CANTANDo)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Muito obrígadc, ao índio Davi Yanomami.
Convidamos para fazer depoimento o índio Valdomiro Terena. (Pausa.)
Estamos sendo informados que o índio Valdomiro Terena ainda não se encontra, convidamos
o índio Cromare para fazer o seu depoimento.
O SR. CROMARE- Estã pedindo terra, ainda
não marcaram a terra 'dele, mas para nós saberrt'Ios meu primo nós somos parentes, mas ele
ainda não marcou a terra. Ele vem aqui, para
pedir terra, nós pedimos terra para o Presidente
da FUNAI. A cada Presidente da FUNAIque entra,
nós pedimos para marcar nossas terras.
Nós somos índio puro, nós não SOmos outra
nação, nós solT\os uma língua só, somo caiapó;
meu parente está pedindo terra para marcar para
ele, agora nós não somos índio brabo, não matamos, por isso eu falo pouco, mas você fala bem.
Então, se o Presidente da FUNAInão manda marcar, nós continuaremos lutando. Nós brigamos
até 3 meses,4 meses, 5 meses, para ganhar terra.
Aindéltem mata pura. O meu primo, filho do meu
'tio, ainda não marcou terra para ele, por isso nós
viemos aqui pedir para Deputado olhar para a
terra, marcar tudo junto no parque para índio de
Xingú, para marcar tudo no parque lá no Mato
Grosso.

Estamos lutando para ganhar terra, vamos lutar
mais para marcar terra do meu primo. .vamo~
marcar tudo junto no parque para Gorotire, Orígre, Kalaroâ - Maú, Kranahô, marcar tudo ~unto
Meu primo está lá, mas ele não vem aqui para
falar meu sobrinho também está lá. Eu falo pouco, eu ajudo vocês, eu ajudo a cada Naçã~, para
falar com Presidente, Deputado: Mas, o Presidente
de FUNAIé fraco.
Nós sempre pedimos para o Presidente da FUNAI mas demora, agora a terra está pouca para
índio, igual casa de pombo, tá marcada, mas onde
índo vai caçar? Onde índio vai fazer festa? Onde
ele vai fazer roça? Tem que marcar uma terra
maior para índio, índio também está aumentando,
não é só branco que está aumentando, índio também.
Índio vai crescer, vai aumentar, cadê terra? Não
dá, tem que marcar maior, não apertado, tem
que marcar mais longe, vai marcar mais longe
de branco.
Nós não queremos vender madeira. Nós não
queremos garimpeiro, eles só querem brigar. Já
pedimos para a FUNAI, tirar ele. P: polícia nã~
vai, aí nós mesmos que vamos brigar, quem e
que vai segurar nós? Ninguém. Vamos pedir para
Presidente e Deputado mandar polícia tirar garimpeiro, tirar fazendeiro, tirar madeireiro. Enquant?
o Presidente não mandar, nós mesmo vamos brígar.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Muito obrigado ao índio Cromare, pelo seu depoimento.
Convidamos para depor o índio Pedro Kaingang.
O SR. PEDRO KAlNGANG - Comissão, índios
presente, irmãos presentes, toda a nação. Eu ouvi
atentamente todo o pronunciamento do meu irmão, sei de toda a situação da terra e foi o que
mais debateram. Parece até vergonhoso em uma
nação que vive uma democracia, o índio hoje
aparecer aqui falando em luta, lutas de guerra,
me parece, porque está defendendo seu direito.
Sinceramente emociona, e muito.
Eu sou monitor bilingüe; falo a língua caírés,
leciono na língua e escrevo na minha língua. É
uma das grandes preocupações do Sul hoje. Além
drsso, hoje eu exerço a função de Presidente do
Conselho Regional de Guarapuava, Estado do Paraná, Sul do País. Eu represento 8 caciques da
minha área, de aproximadamente 5 mil índios.
Sou Kaingang. Esse conselho é representado por
Kaingangs e guaranis. Existe um outro em londrina, lá, onde está presidindo um guarani chamado Euzébio Martins, que me parece não esta presente; era interessante ouvir o depoimento dele.
Eu estou só representando o Sul. Mas gostaria
que outro representante se fizesse presente, talvez
em outros encontros, conforme a nossa idéia futura.
Parece-me que tanto à questão indígena, eu
até me emocionei quando o companheiro Yanomami falou no seu idioma. Impressionou-me porque a minha língua é bem diferente, gostaria eu
de entender a língua que ele falou, e tenho certeza
de que ele também gostaria de entender a minha
língua.
Parece-me que está havendo uma lalta de respeito à cultura indígena. Há o avanço da mineração, avanço das grandes serranas, os grandes
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e poderosos fazendeiros violentam e afetam bastante a região Norte do País. Isso me preocupa.
Eu quero deixar o Yanomani e o companheiro
Cromare, o outro cacique também representando, quero dizer que o meu Conselho, da minha
parte terá todo nosso apoio; só gostaria de conhecer melhor. O Nelson Saracura também me parece ter um documento com respeito a uma área
em questão. Eu também gostaria de levar comigo
e apresentar aos nossos caciques do Sul a questão da terra do Nelson Saracura.
Recentemente, estivemos no Rio de Janeiro,
lá também existe índio guarani em duas áreas
em questão. E é uma questão política; sempre
onde há interesse há também questão política.
No Rio de Janeiro tem duas áreas que estão nas
mãos do Estado, estão na mão da FUNAI, estão
na mão do Governo Federal. Interessante: me parece que o índio tem questionado, existem leis,
existem legislações, existem termos de demarcação de terras, mas até hoje as leis não foram
cumpridas. Temos hoje uma formulação, talvez,
das leis do País. Eu sempre digo e sempre direi,
eu ainda tenho minhas dúvidas. Nós, índios, pensamos de uma forma, mas a política, os interesses, a ganância pensam de outra forma. Isso é
uma grande preocupação, hoje, minha, como
Presidente do Conselho. Parece-me que enquanto
nós não pensarmos em termos de povo, em termos de nação, porque considero o povo indígena
uma nação, uma nação dentro de uma outra na.ção, mas com a cultura, costumes e tradições
diferentes. Mas que me parece um grupo envolvente, ela é muito poderoso porque é em número
muito maior, então ela afeta muito mais a questão
indígena. Hoje, o índio suplica, ele implora, eu
acho que isto não deveria ser assim. E uma obrigação do povo brasileiro atender, não é justo o
índio vir a público implorar, é interesse da Nação,
é uma questão da Nação, é falta de cumprimento
das leis. É possível o homem botar a cabeça no
lugar e questionar friamente as questões sobre
leis, não adianta cnarmos leis e não cumpri-Ias.
O índio não poderia estar hoje implorando e botando voz de guerra perante uma questão sua
que é a terra.
Outra questão que me emocionou foi também
um colega, índio, que disse: "É preciso remarcar
terra". Nós perguntamos: será que só essa terra
serve para nós? E o futuro das crianças? Será
que eu não precisaria de um espaço maior para
acomodação dessas crianças? É possível? É p0ssível, mas é preciso cumprir as leis. Sabemos
que existe um órgão governamental que hoje é
órgão tutelar do índio, a tutela tem que desaparecer. O serviço do órgão tutelar foi colocado por
vias políticas, essas vias políticas têm me preocupado bastante, e muito. Porque ao índio não irieressa uma questão político-social envolvente, porque ele já tem uma es~tura e existe uma política
social do próprio índio. E preciso garantir o espaço do índio, é preciso dar espaço e condições
a esse índio, o índio também é capaz. Se não
fosse capaz não estaríamos aqui, assim como
outros representantes não estariam aqui. É preciso se conscientizar de que existem normas, exísterq leís, mas é preciso abertamente que o Gov~
no Federal as cumpra, é preciso cumpri-Ias. Não
adianta mudar as normas, não adianta mudar os
homens, se não cumprimos com as diretrizes do
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País. Sabemos que o Brasil é o País que tem
chamar a atenção de todos, pois todos somos
mais leis de todo o mundo, mas é o que menos
responsáveis. O branco é responsável pelo índio,
cumpre. É preciso conscientizar toda política, é
mas não deve ferir a cultura do índio, mas sim
preciso conscientizar todo o Senado, toda a Câapoiá-la. Mas o índio é minoria. Neste País ainda
mara dos Deputados, é preciso lutar conscientemos o preconceito muito forte. O branco já nastemente em defesa do povo. Esse povo não pode
ce com o preconceito e a ganância, o que nos
ser reprimido, esse povo não pode ser espremido,
preocupa muito. Há muito interesse pessoal e não
esse povo não pode ser isolado, esse povo tem
interesse ao trabalho.
que ser atendido. É uma obrigação da Nação, .
Trago um pequeno documento. Tudo o que
não é obrigação do índio vir a público questionar
meus irmãos falaram, seja de que raça forem,
uma questão, implorando. Eu sou de uma tese,
mas são índios. A mesma coisa está dentro desse
como o amigo acabou de falar: o Brasil não foi
documento, que fala sobre educação, terra, agridescoberto, ele foi redescoberto. Ele foi redescocultura, saúde, direito ao espaço, direito de particiberto e, praticamente, o povo envolvente se apopação. Só nos resta aguardar. Queremos acreditar
derou de tudo, e a menor parcela ficou para nós
na nova Constituinte, mas vamos pensar em não
quando até hoje nós questionamos a questão de
ferir uma cultura, uma tradição e um povo.
terra.
Parece-me que esta Constituinte deverá ter
consciência clara do que tenha que ser feito. Não
O Estatuto do Índio deu um prazo para a demardevemos pensar num todo. Há muitas questões
cação das terras. Os Governos anteriores não
Iguais, mas alguns problemas são isolados. Não
cumpriram com a promessa. Será que vão cumpoderemos comparar hoje a questão do índio
prir? É uma pergunta que fica no ar. Chega de
do Norte com a do índio do Sul, Leste e Oeste.
aceitarmos certas imposições. É preciso que o
Todos nós temos problemas diferentes. É preciso
índio se orgamze e assuma os espaços, talvez
que a Constituinte faça o melhor, que não atenda
dentro da sua própria organização chamafa FUà Região Sul e prejudique a Região Norte, mas
NAI. É preciso que o índio tenha maior intercâmque atenda a todas em igualdade de condições.
bio, se conheça melhor uns aos outros, seja no
Norte, Sul, Leste ou Oeste. É preciso que eu coQuero deixar a todos, ao Presidente, um docunheça melhor o Norte e que o Norte conheça
mento a mais. Tenho certeza de que dentre todos
melhor o Sul, e, assim, por diante. É pena que
esses documentos, vindo de todas as nações mdío índío continue sendo minoria aqui presente.
genas, será tirado um. E tomara que seja o melhor
~ preciso que o índio amanhã seja maioria aqui,
para nós, seja ele, em mais curto espaço de temE preciso que comecemos a nos organizar claro
po, a demarcação de nossas terras. Mas é preciso
e fortemente, não com poder de briga, mas com
conscientizar a todos de que não é apenas isso
poder de decidir nossos próprios destinos. É preo que interessa, mas o direito à segurança dessas
ciso criar espaços na área de educação, como
terras. Não adianta demarcarmos a terra e não
eujá disse em documento enviado à Constituinte;
estarmos conscientizados também de dar o direidemarcar imediatamente as áreas indígenas; dar
t? ao índio, com documentação entregue a ele.
espaços e condições de educação; melhorar a
E possível fazer muita coisa, mas o que o índio
agricultura; preservar as matas e a cultura do ínexige não é terra simplesmente, mas o direito
dio; a língua; o artesanato, para valorizar mars
de preservá-la e o direito de segurança nela. Isso
o índio como pessoa; é preciso que se crie espanão cabe somente ao índio, mas à parte jurídica,
ços para que ele se desenvolva por si próprio.
aos Deputados, aos Senadores, ao Presidente SarParece-me que até hoje, desde a criação do
ney conceder o direito de posse permanente ao
primeiro órgão, em 1910, o índio não teve condiíndio. E preciso preservar e segurar, dar apoio
ções de assumir a presidência ou a superintenao índio.
dência de sua própria delegacia.
É preciso caminhar rapidamente, num esforço
De minha parte, agradeço por ter tido a oportude todos os índios, entrelaçar os melhores conhenidade de estar aqui presente, em nome dos ínCimentos entre todos nós, ser mais firmes, mais
dios do Sul do País. É uma pena que não estejam
positivos, mais irmãos. O momento não é de outodos. Sinto muito, mas fui avisado na última hora.
virmos essa ou aquela entidade; é preferível viver
Trouxe o que senti dos índios do Norte: o desesentre nós, porque é melhor. O índio precisa ser
pero! Tenho certeza de que eles darão todo o
ouvido e adquirir espaço, mas não apenas ser
apoio Já falei ao Nelson Saracura para me dar
ouvido e sim ver cumpridas as suas exigências.
a cópia para eu levar sobre a situação da área
Sou um Kaingang. Encontro-me só, hoje, em
deles. A maior preocupação deles é a questão
Plenário. Mas gostaria que estivessem presentes
da terra, a questão social e política que envolve
o índio na sociedade, atualmente.
outros caciques, outras lideranças que pertencem
à Região Sul: os Guaranis, os Xoklengs e os KainVou deixar ao Presidente esse documento, o
gangs.
que se fez, mas me parece que tudo o que está
É preciso reformular a própria FUNAI. Enquanescrito aqui já foi dito. É só mais um reforço,
to não reformularmos a estrutura dos nossos órum apoio a tudo o que foi dito aos companheiros.
gãos dirigentes, jamais alcançaremos o caminho.
Sei que o PMDBjá tem um programa, um docuAs mudanças constantes na estrutura da FUNAI
mento, é do meu conhecimento que existe um
têm prejudicado demais as comunidades indigelivro, inclusive, e ontem à noite, fiquei lendo-o
nas, porque todas têm políticas diferenciadas das
até às duas horas da madrugada. Quero agraoutras. Isso não ocorre apenas dentro da FUNAI,
decer de antemão pela preocupação do PMDB
mas em todo o País. As mudanças constantes
e também sei que é a preocupação de outros
trazem prejuízos imensos às comunidades. Essas
Partidos - mas me parece que foi o único que
crises me parecem violentas e a Nação não está
entregou uma documentação quanto aos requiconscientizada do que é melhor para o povo. É
preciso que isso oc::orra. Está na hora de alguém sitos básicos da questão indígena.
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Eu ontem estive lendo e me parece que toda
a documentação entregue pelos índios será reavaliada e será reestudada e dentro desta, eu espero,
Sr Presidente, que queiram o melhor para o índio,
porque da minha parte eu lhes entrego esta documentação. É mais um reforço ao que foi entregue
pelos demais índios de todo o País.
Eu quero agradecer a vocês e o meu muito
obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Muito obrigado pelo depoimento do Índio Pedro Kaingang.
Convidamos para fazer o seu depoimento o
Índio Valdomiro Terena.
O SR. VALDOMlRO TERENA - Primeiramente, Sr. Presidente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com todos vocês e prestar
um depoimento também, mas quero, em primeira
mão, saudar os meus irmãos do Norte, Sul, Leste
e Oeste, esses índios que também vieram com
muito sacrifício,tenho certeza, para participar deste grande encontro.
Eu também, neste momento quero agradecer
à nossa Comissão Especial que foi formada por
oito índios e os Caciques que aqui estão representados pelo Sr. Marcelino, o Gabriel e os demais
Caciques presentes, que são os Terenas e, neste
momento nós representaremos os kaiabis, guaranis, terenas, guabirós e guapós.
Eu quero dizer que nós tivemos em Campo
Grande, Mato Grosso do Sul, o I Encontro de
Lideranças Indígenas para tratar de uma porposta
que estivemos debatendo nos dias 1 e 2 de maio
de 1987, que foi a semana passada, e vários assuntos foram debatidos, dentre os quais aquele
principal problema que hoje aflige a comunidade
indígena. E nós, dentro desses dois dias, conseguimos debater e discutir e, posteriormente, elaborar, também, uma proposta para a Constituinte
para tentarmos, dentro dessa nova Carta Magna,
inserir esses problemas que realmente vêm preocupando as comunidades indígenas.
Nós sabemos que o índio tem vários problemas
e dentre esses problemas, queremos explicar que
a demarcação da terra realmente é o que me
parece vem sendo de relevante importância, e
explicamos o porquê:
O índio detém o usufruto da terra e ele realmente precisa da terra, porque é na terra que
o índio planta, é da terra que o índio retira a sua
alimentação. Quer dizer, é da terra que também
o índio faz seu lazer e achamos que é preciso
termos a colaboração, por isso que nós pedimos
à cúpula da Constituinte e ao Parlamentares que,
realmente, dêem uma olhada com todo o carinho,
porque nós trazemos uma proposta, que me parece, trata de iguais problemas das outras nações
aqui presentes.
Nós tivemos a oportunidade de, dentre os vários
problemas, discutir onze temas que trouxemos
em mãos, para apresentar ao Presidente da Mesa,
para que aprecie também esses outros probleams
da comunidade indígena:
O primeiro tema trata do reconhecimento dos
direitos territoriais dos índios. Nós sabemos que
a terra é de direito da União. Então, fizemos esta
solicitação para que o reconhecimento dos direitos territoriais seja reconhecido para os índios.
O segundo tema seria a demarcação. A demarcação, como todos nós sabemos, é de vital importãncia, porque tanto no Norte, Sul, Leste e Oeste,
0
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onde existem as cornurudades indígenas, existe
o problema pnncipal da demarcação da terra
Então, solicitaríamos que fossem demarcadas
essas terras, porque elas são de vitalimportância
- e nós sentimos e acreditamos que a maioria
sabe da importância e priondade desse tema.
Quer dizer, dentre todas as discussões e debates .que fizemos, achamos que a prioridade principal está na demarcação e garantia das terras
indígenas.
No tema três tivemos a discussão, debatemos
sobre o usutro exclusivo pelos povos indígenas
das riquezas naturais. Acredito que o usufruto exclusivo seja, por exemplo, no que tange às riquezas naturais, o uso das madeiras, a riqueza do
subsolo, tudo aquilo que estiver na demarcação
das areas indígenas.
No tema quatro, tivemos a oportunidade, também. de discutir a inalienabilidadedas terras indígenas. Nós sabemos que é de muita importância
esse texto.
No tema cinco, surge o problema concernente
à problemática das terras. Nós sabemos que existem muitos posseiros na terra dos índios, Sabemos que existem as nvasões, por isso, nós discutimos muito a respeito e solicitamos que esse
tema também fosse estudado para retirarmos
imediatamente os posseiros das terras indígenas.
No tema seis, discutimos o reconhecimento
e respeito às organizações sociais e culturais dos
povos indígenas.
No tema sete, a defesa da ecologia e meio
ambiente. Nós sabemos que não só para os índios, mas para toda a comunidade brasileira é
de importância vital a preservação da ecologia
e do meio ambiente, e nós sentimos, às vezes,
quando presenciamos nos sem condições. Há um
desrespeito e nós temos hoje que lutar para conscientizar a comunidade não só indígena, mas a
comunidade brasileira, para a preservação, por
exemplo, da natureza, do meio ambiente.
NÉlo só é importante para nós, mas para todos,
o reconhecimento do Estado brasileirocomo Nação pluriétnica. Isto nós sabemos que é também
importante, porque a etnia faz parte do reconhecimento do Estado brasileiro sem a divisão do
TerritórioNacional.
Fomos ao tema nove, que e o reconnecirnento
do Estado brasileiroda Nação multilíngua.Então,
também sabemos que no Brasil existem vários
idiomas, mas que o idioma principal é o que nós
falamos, e os que os índios falam não são reconhecidos. Existem várias nações indígenas com
várias línguas diferentes. Achamos que deve ser
reconhecido pelo Estado brasileiro esta característica de Nação multilíngua.
No tema dez, achamos também de vitalimportância para nós, das comunidades indígenas, a
inclusão das línguas indígenas na nova Constituição, porque ela é um veículo de instrumento
e educação das comunidades indígenas. Hojenós
sabemos que ela não é reconhecida oficialmente
e para nós ela representa muito, assim como a
demarcação da terra, é muito importante a indusão dentro da nova Carta Magna.
E no tema onze, chegamos no c1ireito político.
Achamos que estender aos indígenas o instituto
do voto universaldireto e secreto seria importante,
já que nesta parte achamos que deve ser preservado, também, a maneira e o costume das comunidades indígenas. Nós sentimos a oportunidade
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vahosa para que pudéssemos participar e entregar
nossas solicitações aos Constituintes que irão elaborar a Carta Magna.
Tenho aqui em mãos essa proposta e gostaria
de fazera entrega ao Presidente, porque essa proposta é uma esperança a mais. Acreditamos que
é uma esperança que estaremos jogando aqui
nas mãos do Sr Presidente, porque significauma
esperança de dias melhores não só para a comumdade dos terenas, não só para as comunidades
do Mato Grosso do Sul, mas acredito que será
uma esperança para todas as comunidades indígenas do Brasil.
Então, é com muita satisfação que fui incumbido de, nesta Comissão Especial, fazer a entrega
ao Presidente da Mesa desta proposta à Assembléia Nacional Constituinte.
Quero agradecer a todos vocês e também agradecer aos patrícios presentes. Muito obrigado.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Agradecemos as palavras do índio ValdomiroTerena e convidamos para fazer o seu depoimento o índio Hamilton Kauná.
O SR. HAMILTON KAUNA - Com toda a satisfação Patrícios,companheiros da Mesa, que realmente estão interessados em defender a questão
indígena: primeiramente, durante toda essa década da Constituição passada, a população indígena
foi humilhada. Hoje, nós estamos preocupadíssimos com a sobrevivência;como será a próxima
Constituição que vai ser elaborada?
No Mato Grosso do Sul, os Kaimás e os Guaranis Já forma humilhados muitas vezes e a Funai;
por sua vez,nunca se prontificoua ajudar a comunidade indígena dos Kaimás e Guaranis. Tanto
é que aconteceu, nesses últimos anos, três despejos seguidos, praticamente: primeiro foi o de Maracaju, inclusiveuma funcionária da Funai confirmava que aquela área não era do índio,e sabemos
muito bem que não existia neste País nenhum
fazendeiro.
Portanto, nós Kaimás e Guaranis estamos preocupados com o restinho de nossa terra que sobrou para nós e que não conseguimos até agora
a demarcação. Nós temos a nossa terrinha que
sobrou, dos nossos antepassados, os nossos bisavós já morreram na esperança da demarcação
que até hoje não foi feita.
Nós pedimos às autoridades aqui presentes,
que realmente vão se empenhar na Constituição,
que defendam os direitos do povo indígena, porque se não defenderem os nossos direitos, brevemente seremos lembrados na Históriaem bibliotecas e nós não queremos que aconteça isso,
porque o nosso coração está cheio de óclio por
aqueles que tomaram as nossas terras, por aqueles latifundiáriosque mandaram matar os líderes
indígenas para tomar as suas terras, e hoje não
houve um resultado pacífico.Onde está a justiça?
Onde está a justiça quando assasinaram o Marçal
por questão de terra? O que ocorreu com o Marçal
ocorre com todos que lutam pelos seus direitos,
pela sua terra.
O Presidente da República defende mais a
questão dos latifundiários nas partes fronteiras,
porque talvez seja melhor para eles contrabandear. Nós,índios, não criamos fronteiras.Nós queremos nossos direitos para que sempre vivamos
em paz e em tranqüilidade.
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Desde a época de 1500 nós não tivemos liberdade Nós sempre fomos humilhados, sempre
fomos massacrados; tanto é que ultimamente,
no últimodespejo, a FUNAJ contribuiu murto com
o fazendeiro e com o Juiz da Comarca do Iguatemi, que é um juizcomum, para despejar os nossos
companheiros de sua área. Por sua vez, a FUNAJ
falou para nós, nos humilhando, que eles fariam
de acordo com a justiça. Mas a justiça a favor
do índio nunca exrsnu! Existe a justiça a favor
do fazendeiro, a favor dos grandes empresários.
.0 que nós queremos é justiça que realmente
beneficie a todos nós, porque a luta não é só
para nós, a luta é para o futuro da juventude que
vaicrescer, porque muitos de nossos avós já morreram na esperança da demarcação.
Por exemplo, a violência. No Mato Grosso do
Sul já morreram vários líderes e até hoje não se
deu o resultado de quem é o culpado. Agora,
por exemplo, se um índio matasse um fazendeiro,
eles iriam mandar matar todos os índios e isso
eu tenho certeza que aconteceria.
Nós, índios, não faremos esse tipo de ação,
embora somos mais selvagens, nós somos mais
educados do que os brancos que têm cargos
políticos,quer dizer, que têm o cargo para defender a questão do mais humilde, da população
indígena. Falando de modo geral, o próprio povo
branco massacra o seu povo. O índio, por sua
vez, não tem defensor nenhum.
Nesta Constituinte nós queremos que realmente seja bem elaborado um documento, de acordo
com o que já foi enviado para esta Comissão:
várias entidades apoiando o direito ao reconhecimento territorial indígena. O outro é a demarcação, porque sem demarcação nós não temos
segurança nenhuma, como, por exemplo, bem
claro aconteceu outro dia lá no Município de
Amambaí, em que os nossos patrícios, os Kaiowas, plantavam as suas roças, uma quantidade
de alimento, e a FUNA) não deu nenhuma atenção
para a comunidade, o fazendeiro ganhou a questão, despejou-os, agora 'eles não podem nem ir
pegar o seu material lá da roça.
Então, realmente, nós estamos chorando dentro do coração, porque é partindo de cima, é o
próprio Presidente da Repúbica que tem que reconhecer os direitos do povo indígena e, daí, seguindo a escala, o que não tem cumprido. Ele está
se preocupando mais é com as multinacionais
que não dão futuro à pobreza que existe no Brasil.
Como também aconteceu no Taquapiri, Município de Amambaí, houve problemas raciais, em
que o DNER construiu uma rodovia dentro da
comunidade, e a empresa não quis mais carregar
o índio, porque é índio. Então, a gente prefere
fechar essa estrada e não deixar passar mais nenhum tipo de carro, de transporte. Isso é ilegal,
como o assassinato de líderes.
Com esta Constituinte, acredito que nós talvez
consigamos um espaço para que haja realmente
justiça.
Outra coisa: que nesta Constituinte, a FUNA)
realmente assuma o compromisso com o índio
de não se omitir mais, quando os índios são massacrados.
Por outro lado, nós temos na área de fronteira
os Rainás e os Guaranis, na divisa do Paraguai
com o Brasil,em Mato Grosso do Sul. Outro dia,
nós estávamos conversando com o Conselho de
Segurança Nacional e viemos a saber o motivo
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de terem tirado o nosso processo do "grupão",
porque não tinha nada que ver com o Projeto
Calha Norte com a área do Mato Grosso do Sul,
e nós viemos saber o motivo. Eles nos disseram
que ali é uma área de fronteira. Então, falei para
eles que o Mato Grosso do Sul é mais do que
habitado pelo latifundiário e que existe um restinho das terras do índio que ainda não foi tomado
e nem se preocuparam, eles só se preocupam
com o lado dos fazendeiros.
Então companheiros, a nossa luta é essa. Nós
estamos com uma interrogação no pensamento
ainda, mas tem uma coisa que não podemos
nunca esquecer: é a esperança!
O que tenho a dizer é isso e muito obrigado
ao Presidente por esse momento, é a primeira
vez que participo de alguma coisa aqui na Constituinte. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Muito obrigado ao índio Hamilton, pela sua presença e pelo
seu depoimento
Convidamos agora o Indro Antônio Apurinã, representando as populações indígenas do Acre.
O SR. ANTÔNIOAPURlNÃ - Quero agradecer
a presença de todos os patricios e demais pessoas
que lutam em defesa do índio.
Primeiramente, Sr. Presidente, quero dizer que
sou do Acre e estou representando aqui onze povos Indígenas que se encontram no Acre e deixar
também registradas as dificuldades em que nos
encontramos dentro de todo povo indígena acreano.
O que me trouxe até aqui não foi só a questão
indlgena que está sendo debatida, a preocupação
é mais ampla, em forma de Constituinte: é a preocupação de que não se deve pensar em ficar
esperando a Grande Lei, que está sendo elaborada neste momento e que para nós, índios, representa muito mais, porque nós somos brasileiros
e devemos estar atentos e informados sobre as
normas que se pretendem dirigir a nós.
A pergunta, que já foi aqui díscutrda e que hoje
é muito preocupante é: qual é o nosso destino
daqui para frente? O índio, como um todo, precisa
da força política, precisa que os Constituintes reconheçam o massacre dos seus antepassados;
hoje, precisamos estar atentos para que isso não
mais aconteça no futuro.
Apreocupação dos novos escolhidos e das pessoas mais conscientes é de que nós somos iguais,
devemos estar juntos, com toda a força, nos juntarmos cada vez mais e contar com a participação
do índio cada vez mais em qualquer demanda
que diga respeito a nós.
E diria mais, que nós pretendemos impor dentro da Constituinte o nosso respeito, do nosso
povo índio, na defesa da nossa terra. E que não
haja muita "bandidagem", como hoje, dentro da
nossa área invadida pelos garimpeiros, invadida
pelos madeireiros, invadida pelos pecuaristas, os
grandes latifundiários. Nós deveríamos ser mais
respeitados, a Constituinte deveria assegurar isto.
Existe uma lei, mas essa lei não é cumprida, que
é o Estatuto do Índio.
O que nos traz aqui é exatamente isso: é que
sejamos respeitados, que as leis sejam cumpridas,
que o índio se comporte cada vez mais na sociedade e que cesse a matança incrível,porque ninguém pôde fazer nada para que isso não aconteezesse. As autoridades não sabem, ninguém sabe,

só quem sabe isso concretamente são os índios
que sofrem no dia-a-dia que estão ali vendo as
coisas acontecerem.
Como as autoridades vão saber se elas não
vão lá? Como é que as autoridades vão sabe se
o grande explorador não as consulta? Como é
que isso vai chegar se não tem nenhum conhecimento? Se o índio chega e denuncia é mal ouvido? Isso deixa uma preocupação para nós, índios,
tanto do Sul corno do Norte, e principalmente
os acreanos que estão passando dificuldades incríveis e a nossa vida vai continuar sempre assim.
Dina aqui para os irmãos indios e os amigos
que pretendem lutar pela defesa do índio, que
devemos cada vez mais nos juntar, devemos contar com a participação de todos os movimentos
que diqam respeito ao índio.
E hoje, como surgiu essa grande oportunidade,
que acho de grande importãncia, nós devemos
estar atentos, nós devemos estar a par de toda
essa questão. Apesar de a gente ter feito todo
um esforço de colocar alguém do nosso povo
neste meio, mas isso não foi possível. Isso faz
parte de uma experiência que, no futuro, vai servir
para mim e para mais alguém que se interesse
pelo seu povo, não só das suas idéias, mas, também, de toda a comunidade Indígena, de um modo geral.
A cada vez mais os índios acreanos e do sul
do Amazonas se juntam para discutir as suas reiVIndicações, a sua luta, as formas de defesa e é por aí que nós devemos seguir...
Eu quero agradecer a todos, aos amigos índios,
aos amigos parlamentares e encerro as minhas
palavras.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Muito obrigado ao índio Antônio Apurinã, representante das
populaçôes indlgenas do Estado do Acre.
A Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e MInorias está recebendo no seu plenário a representação dos trabalhadores domésticos e nós abrimos um parêntese
para que nos seja, segundo a solicitação dessas
lideranças, entregue um documento de suas reivindicações, propostas e questões ante a nova
Carta que por nós será escrita.
Então, gostaríamos de, neste momento, abrirmos um espaço, interromper a audição com as
populações Indígenas para recebermos esse documento das lideranças dos trabalhadores domésticos do Brasil. (Pausa.)
Passamos a palavra, ao mesmo tempo em que
agradecemos a visita e a honra que nos dá, à
Sr' Nair Jane.
A SRA NAIR JANE - Bom dia, companheiros!
Por que dizemos companheiros? Porque estamos
na mesma luta. Sr. Presidente, Srs e Srs. Constituintes e demais componentes deste plenário:
Nós, empregados domésticos, também tiramos o nosso documento e estamos a visitar as
Subcomissões na esperança de que nossas reivindicações possam encontrar eco e que, assim, a
nossa categoria seja inserida na nova Constituição, pois, como já disse uma companheira, se
não, for nesta Constituição não será em outra,
porque esta é a Constituição do povo, é a Constituição do pobre - é o que dizem - nós acreditamos muito pouco' que isto seja verdade, mas
vamos lutar. E entregamos, aqui, o nosso doeu-
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mento e peço licença ao Sr. Presidente e aos
Srs. Congressistas para lê-lo:
"Elaborado pelas representantes das trabalhadoras domésticas de 23 associações de
nove Estados do Brasil, reunidas na Cidade
de Nova Iguaçu, nos dias 18 e 19 de abril,
de 1987.
"Exm-s Srs. Deputados e Senadores Federais Constituintes:
Nós, trabalhadoras, empregadas domésticas, somos a categoria mais numerosa de
mulheres que trabalham neste País, cerca
de um quarto da mão-de-obra fernínma, segundo os dados do V Congresso de Empregadas Domésticas, de 1985, realizado em
Olinda, Pemambuco. Fala-se muito que os
trabalhadores, empregados domésticos, não
produzem lucros, como se lucro fosse algo
que se expressasse apenas e tão-somente
em forma monetária. Nós produzimos saúde,
limpesa, boa alimentação, e segurança para
milhões de pessoas; nós, sem termos acesso
à instruçãoe à cultura, em muitos e muitos
casos, garantimos a educação dos filhos dos
patrões. Queremos ser reconhecidas como
categoria profissional de trabalhadores empregados domésticos e termos direito de sindicalização, com autonomia sindical.
Reivíndicamos o salário mínimo nacional
real;jornada de 48 horas semanais; descanso
semanal remunerado; 13° salário; estabilidade após dez anos de serviço ou fundo de
garantia e demais direitos trabalhistas consolidados; extensão de forma plena aos trabalhadores empregados domésticos dos direitos prevídenciáríos consolidados; proibição
da exploração do trabalho do menor, como
pretexto de criação e educação, que o menor
seja respeitado em sua Integridade física, morai e mental.
Entendemos que toda pessoa que exerce
um trabalho remunerado, e de vivi, é trabalhador, e, conseqüentemente, está submetido às leis trabalhistas e previdenciárias consolidadas.
Como cidadãs e cidadão, que somos, uma
vez que exercemos o direito de cidadania
através do voto direto, queremos os nossos
direitos assegurados na nova Constituição."
Este o documento, que foi pela nossa classe
elaborado, passamos a esta Subcomissão.
Muito obrigada pela oportunidade que nos foi
concedida. (Palmas).
O Sr. PRESIDENTE(IvoLech) -Agradecemos
à Sra. Nair Jane, que representa o movimento
dos Trabalhadores Domésticos do Brasil. Muito
obrigado pela Visita das Senhoras e pela honra
que nos dão por estarem aqui na nossa Subcomissão. Um bom dia a todas. (Palmas.)
Prosseguindo a nossa audição pública com as
populações indígenas, convidamos o Coordenador Nacional do Movimento Indlgena, o índio Aírton Krenac, para fazer a sua exposição, finalizando
os depoimentos em nossa audição desta manhã.
O SR.A1RTON KRENAC- Bom dia, aos parentes que vieram de regiões diferentes do Brasil,
ao pessoal que veio de Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima, Mato Grosso e de outras regiões
onde há populações indlgenas e que, nesta última
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audiência pública da Subcomissão, que está ouvindo as populações indígenas, tiveram hoje a
oportunidade de trazer a sua visão dos problemas
que estão ocorrendo com a população indígena.
As audiências que tivemos aqui nesta Subcomissão, desde a pnmeira semana de abril, onde
foram feitas as apresentações das questões gerais
que envolvem a população indígena, onde foi feita
a apresentação de um documento com propostas
das populações indígenas para a Constituinte;
mas sabemos que muitos dos representantes indígmas que se encontram nas suas regiões lutando, no dia-a-dia, sofrendo violências, sofrendo
constrangimentos, não poderiam ficar fora dessas
audiências públicas.Assim como os nobres Constituintes tiveram a oportunidade de ouvir uma proposta de certa forma discutida, resultado de uma
ampla discussão sobre a situação mdígena atual,
era ,'undamental que também ouvíssemos os IndIOS que pudessem estar aqui para relatarem
questões regionais. Acredito que, neste sentido,
cumprimos o nosso papel, a nossa responsabilidade de vir aqui e dizer aos Constituintes da
nossa expectativa, expressar o nosso pensamento
acerca do que deve ser na Constituição os direitos
da população indígena.
Nesta oportunidade, quero fazer uma síntese,
tentar reunir as faltas do pessoal de Roraima, que
expressam a preocupação extrema com a brutalidade e a violência com que o Estado tem tratado
a questão das terra, a questão do direito da pessoa

índígena.

reduzida sequência de grupos indígenas, em alguns casos, somando cinco, trinta, sessenta, duzentas, mil pessoas. A grande maioria dos grupos
étnicos do Brasil, hoje, somam menos de 800
pessoas.
Há cinco ou seis grandes grupos étnicos, com
população expressiva, que são os tikunas do Solimões, aproximadamente 20 mil; é o povo yanomami com aproximadamente 20 mil; são os índios tukanos: tuiucas, baraçanos, deçanos, piratapulas, são os parentes tukanos de língua geral
e diversas que habitam o rio Negro, que somam
aproximadamente 30 mil pessoas; são as populações que habitam a região do Pará, que são os
grupos mais expressivos. Somos hoje 180 grupos
étnicos, 150 ficam na faixa das 800 a mil pessoas.
Fomos reduzidos a quase nada. A História do
Brasil está lotada de sangue indígena. Constituiuse uma tradição de matança e espoliação do povo
índíqena neste País.
Procurei, todos os dias em que tive oportunidade de acompanhar os trabalhos desta Subcomissão, pautar minha posição para a serenidade,
respeito, e reconhecimento da complexidade da
situação que vivemos neste País; por uma posição
de reconhecimento de que numericamente somos muito poucos, por sua posição de reconhecimento de que somos apenas 0,16% da população nacional e que não podemos impor políticas
ao Estado. Sabemos que na contagem das questões nacionais, somos muito poucos, pesamos
muito pouco.

Quero ressaltar aqui a questão dos parentes
Kaínás e Guaranis, do Mato Grosso do Sul, que
Vocês viram, há pouco, nesta sessão de audiênestão tendo suas últimas pequenas áreas obstruícia, tivemos a presença de uma parte do povo
das os processos administrativos do Estado; que
estão tendo de enfrentar uma seqüência de impe- brasileiro, que são as empregadas domésticas,
pessoas que trabalham nas casas de famílias, na
dimentos e de obstruções dentro dos canais de
administração do Governo, dos órgãos de decisão grande maioria, nas casas das famíliais ricas que
podem pagar empregadas. Essa categoria soma,
do Governo acerca da demarcação de suas terras.
Isso tem a ver drretamente com a vida dessas só em um Estado, duas ou três vezes a população
pessoas, isso tem diretamente a ver com a situa- indígena do Brasil. Qualquer sindicato das empreção da saúde, com a condição de vida dessa gadas domésticas soma mais pessoas do que
gente como, por exemplo, o povo Yanomami, a população indígena inteira do Brasil. O sindicato
- que o Davi esteve aqui falando - que não dos metalúrgicos, em São Paulo, tem 300 mil
tem como avaliar as propostas que lhe são feitas, filiados, e a população incllgena inteira do Brasil
não tem como avaliar as iniciativas que o Estado soma 220 mil. Não estou fazendo esta contagem
matematicamente, estou fazendo a contagem
tem tomado e que tem Implantado dentro de seu
terrilório, à sua revelia
com uma estranha incllgnação da pouca vergoO povo brasileiro, a opinião pública nacional, nha, do mau caráter, da índole criminosa que
não pode ficar alheia a isso; diz respeito à cons- tem inspirado a relação do Estado brasileiro com
ciência de cada um, diz respeito à responsabi- a população incllgena.
lidade do País, o destino que vai ser dado ao
Fomos assassinados, fomos exterminados e
terrítório dessa gente indígena, a possibilidade de
não estou chorando por isso nem pedindo desculvida das populações indígenas.
pas. Estou chamando a atenção dos Srs. porque
Não estamos pedindo absolutamente nada a
qualquer pessoa que hoje tem a decisão, qualquer
ninguém, estamos sim exigindo respeito, o respessoa que possa levantar a sua mão, aqui neste
peito por sermos os primeiros habitantes desta plenário, para votar, qualquer pessoa que poderá
terra que hoje chamam de Brasil. Somos habibaixar sua caneta num papel para votar, ela não
tantes originários deste lugar. O respéíto e o acataestará fazendo nada diferente do que apontar um
mento ao nosso povo é o mínimo que nos devem. trabuco para a cabeça dos índios, se essa pessoa
Há muita gente neste País, hoje, e não podemos
não tiver o minímo de respeito pelo povo incllgena.
jogar todos vocês de volta ao mar; deveríamos
ter feíto isso em 1500, quando chegou uma só
O que exigimos hoje é que tudo o que dissemos
caravela, mas não fizemos poruma série de razões aqui, nestas audiências, e que os Srs. ainda terão
e resolvemos conviver e construírmos, ao longo oportunidade de ver amanhã, no território incllgedesses quatro séculos, uma dolorosa experiência na, consiga realmente inspirar os procedimento
de relação humana, uma relação trágica que con- dentro desta Casa, possa pesar no coração de
sumiu 90% de nossa população, dos aproxima- V. Ex's quando forem definir o seu voto, a sua
damente 10 milhões de índlos que habitavam o posição, a sua atitude diante da questão indígena
litoral, não passamos hoje de uma pequena e na Constituinte.
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Muitos parentes disseram aqui que sabem que
a nossa questão vai muito além de uma Constituição. Reconhecemos isso, mas é fundamental
que esta Constituição reconheça os nossos direitos. Precisamos entender que a grande maioria
dos conflitos que cerca hoje a relação das populações indígenas com o Estado Nacional se deve
à truculência com que o Estado define a sua política. As populações indígenas têm manifestado um
enorme interesse, uma grande disposição, em
conversar, em apontar saídas, em buscar soluções. Hoje, os últimos territórios indígenas, que
são ocupados por populações indígenas, estão
na mira das empresas mineradoras, estão na mira
dos grpos que querem tomar os territórios indígenas, estão na mira das madeireiras.
Não tenham dúvidas de que o resultado que
sair deste trabalho, se for apenas aquele que contemple o aspecto cultural, muito pouco índio haverá de sobrar parar contar a história do seu povo,
neste País.
Não adianta os Srs. formularem uma proposta
culturalista, não adianta formular uma proposta
que venha a contemplar o direito do índio falar
a sua língua, dançar a sua festa, e usar o seu
cocar, porque antes de tudo isso é preciso ter
uma terra para pisar em cima. É impossível mexer
com o que há embaixo da terra sem mexer com
o que está em cima dela. Sabemos da pressão
que o Governo Federal tem exercido no sentido
de que os territórios indígenas sejam abertos á
mineração. A abertura dos territórios indígenas
à atividade mineradora é a última pá de terra que
o Estado Nacional poderia lançar sobre a vida
das populações indígenas. Não brinquem com
essa questão! N'ão brinquem com essa questão
da mineração, porque foi com isso que os Estados
Unidos acabaram de arrasar com seus índios.
A população indígena nos Estados Unidos, hoje, está reduzida a pessoas extremamente rmserabilizadas, extremamente destruídas, apesar das
empresas mineradoras pagarem a eles os royaties de milhões de dólares. Eles podem ter helicópteros, podem ter hospitais, o que eles quiserem, mas eles não têm mais vida, não têm maís
o seu território, não têm a sua tradição, não têm
mais sentido de viver. O que dá sentido de vida
ao povo indígena é o sentido sagrado de ocupar
o seu território, o lugar onde Deus colocou o
povo indígena, o lugar onde a sua memória está
vinculada e se alimenta, permanentemente. Não
brinquem em cortar o vinculo do povo indígena
com os seus lugares sagrados, esse é o maior
crime que poderia ser cometido contra eles!
O Estado brasileiro não tem uma política para
as populações indígenas. O Estado brasileiro trata
as populações incllgenas como inimigos de guerra. Somos remanescentes de um processo de
guerra de extermínio, ainda não foi assinado um
tratado de paz entre o Estado brasileiro e as populações indígenas.
Que os Srs, que aqui estão, possam transmitir
aos seus colegas que não estão aqui - e gostaria
que todos aqui estivessem, sei que os Srs ..também lamentam que não esteja completo o quorum desta sessão, mas seria muito bom que todos
ouvissem - que a responsabilidade dos Constituintes de hoje é a de fazer o que o Estado nunca
fez, que é firmar um tratado de paz com o povo
indígena, que será uma pré-condição para a nossa
vicia, uma pré-condição para iniciarmos os enten-
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dimentos, para iniciarmos a cooperação, porque
até agora não houve condição para isso, até agora
houve uma guerra surda, até agora foi o Executivo
agindo às escondidas contra o povo indígena.
Do total das terras ocupadas por populações
indígenas, hoje, aproximadamente 50% estão
ameaçadas de não demarcação, por miciativa do
Conselho de Segurança Nacional, que recomenda a não demarcação de territórios indígenas nas
faixas de fronteiras. As áreas indígenas de Mato
Grosso do Sul têm sofrido restrições, o território
Yanomamitem sofrido restrição, as áreas macuxis
também têm sofrido restrições. Há recomendações e iniciativas no sentido de não se fomentar
a demarcação dessas terras, não se propiciar o
reconhecimento dessas áreas.
Insistimos na questão que colocamos hoje para
esta Assembléia Nacional Constituinte: assinem
um tratado de paz com o povo indígena, porque
as gerações futuras não terão que ouvir uma acusação de terem sujado as mãos no sangue do
povo indígena. Reconheçam os nossos direitos,
respeitem os nossos direitos e o nosso povo. Queremos assinar um tratado de paz com o Estado
nacional e boa vontade para isso nós temos, o
que falta é um pouco de clareza de sentimento,
um pouco de clareza política do Estado nacional,
de boa vontade, de limpar o coração e tratar com
o povo indígena com a cara limpa, com o coração
limpo, e não ficar tratando o povo indígena às
escondidas, o tempo inteiro.
Creio que se esta mensagem, que cada um
dos parentes trouxe aqui, que foi uma declaração
permanente, foi uma denúncia permanente, desde a primeira semana de abril, foi um verdadeiro
"Eu Acuso" Os Senhores são testemunhas, são
testemunhas de um processo: "Eu acuso" o Estado brasileiro de cometer genocidio, etnocídío, exílio, extermínio. Em 1808, foi decretada guerra
de extermínio aos povos botocudos do Vale do
Rio Doce. Graças a Deus, sobrevivi,sou um remanescente botocudo do Vale do Rio Doce. Estou
aqui para dizer isso, foi assinado um documento,
e o nome deste documento era "Guerra de extermínio aos botocudos do Vale do Rio Doce", uma
iniciativado Governo brasileiro. E não foiassinado
nenhum tratado de paz, depois desta proposta
de guerra. Há uma sangria permanente. É uma
tarefa da Nação brasileira, de todas as pessoas
conscientes que habitam este País, de estancar
esta sangria, de fazer um tratado de paz com
o povo indígena. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Muito obrigado ao Coordenador Nacional do Movimento
Indígena, Airton Krenac. Agora colocamos a palavra à disposição dos Srs. Constituintes, para que
possamos fazer o encerramento desta audição
pública, com as populações indígenas.
Com a palavra o Constituinte Nelson Seixas.
O SR. CONS'rrraINTE NELSON SEIXAS Sr. Presidente, Sr. Relator, companheiro José Carlos Sabóia, ouvimos, atentamente desde o primeiro depoimento, e nós temos uma certa vergonha
dessa situação, sentimos vergonha por outros que
estão aí alienados, ou pior ainda, estão nesta guerra de extermínio à população indígena. Realmente, foram vários depoimentos, com traços comuns
de sentido de fraternidade. Eles não se tratam
como irmãos, eles se tratam como parentes.
Achei isso muito bom. Apesar da situação critica
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a que chegou a população indígena, no Brasil, tizar tudo o que foi dito aqui: "Terra nossa é nossa
é bom verificar que há líderes como o Airton Kre- vida. E a FUNAI está negociando os nossos direitos, as nossas terras". Eu não enfatizaria, não colonac, que acaba de falar. Ainda há uma diferença,
caria esta questão em cima da FUNAI, vai muito
como foi dito pelo seu companheiro aqui, sei que
estão preocupados com esse avanço da nossa além da FUNAI, é o próprio Estado brasileiro que
está negociando a vida dos índios, as populações
civilizaçãoentre aspas. Estão sendo encurralados,
indígenas, neste País, na medida em que entrega
pelos mineradores, madeireiros, garimpeiros, peas terras para as mineradoras, para os madeicuaristas
Não sei a história do índio no Brasil, mas tenho reiros, para os pequenos posseiros, para os pescadores. Estão, simplesmente, permitindo o genoa impressão - sou neófito em política, e não
cídío,
a matança do índio, neste País.
sou conhecedor do assunto, mas aqui ficou uma
aula muito boa - que é a primeira vez que há
E gostaria, devido ao problema da hora, de
um fórum de população indígena, como hoje tiveser breve, e de ser bem claro. Gostaria de colocar
mos aqui. São nações que vieram desde o Acre
aquilo que, hoje, talvez sintetize o problema maior
ao Rio Grande do Sul, inclusive com linguagem
das nações indígenas; a forma como o Estado
muito comum, linguagem de brasilidade. Realcontinua intervindo e desrespeitando a Constimente, vocês são os donos da terra. A terra é
tuição, legislando, praticando atos ilegais, inconstudo para o índio. Não é só o plantar ou comer,
titucionais, como no caso do Projeto Calha Norte.
é também a sua cultura que se perde quando
E o mínimo que nós podemos dizer, é que é
se perde a terra. Outra coisa interessante, é trazeum desrespeito total às leis deste País. É inconstirem reivindicações. Mostra que há assim uma
tucional. As autoridades deste País, têm consciênpolitização.
cia disto e continuam permitindo que as nações
Nós gostaríamos que houvesse representantes
indígenas, de Norte a Sul do País, continuem a
indígenas, com assento na Assembléia Nacional
ser ameaçadas. Exterminadas. Elas perdem a terConstituinte. Mas, cabe-nos, aqui, uma incumra que é a vida, perdem a sua cultura, a sua identibência muito séria, de poucos multiplicarem o
que vocês trouxeram aqui; seus libelos, e mostran- dade. Um dos momentos mais bonitos dos depoimentos que ouvi, aqui hoje, foi no momento em
do-se assim, prontos para dar a mão aos nossos
depoentes. No nosso grupo existe um antropó- que o indio fez aqui um depoimento, pôde dizer,
teve de falar o seu idioma, a sua língua, para
logo, o Constituinte Carlos Sabóia, que, inclusive,
mostrar
que era índio, para mostrar que tinha,
tem o seu elenco de proposta. Então, agora, sei
da competência do companheiro em compati- continuava portando uma identidade, para mostrar que era diferente, porque assim exígem os
bilizar essas propostas, que trouxeram com o seu
brancos, os brancos colonizadores.
elenco, mas acreditando que o exemplo dos indíNão posso firmar um compromisso, em nome
genas é muito maior que a nossa grande cultura.
desta Subcomissão, e muito menos em nome
Estão de parabéns. Gostei. E obrigado pela lição.
de todos os Constituintes da Assembléia Nacional
Alguns foram mais determinados, mas predomiConstituinte, mas firmo um compromisso em
nou a humildade neste depoímentc, desta manhã.
meu nome, e espero que muitos Constituintes
Muito obrigado.
também firmem este compromisso, iremos lutar
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Comuni,iüQtospara isto: nós iremos exigirdo Estado brasicamos a presença honrosa no plenário da Subcoleiro, da autoridade maior deste Estado, do Semissão do Dr. Wanderlino Teixeira de tarvalho,
nhor Presidente da República, que ele aprenda
Presidente da Coordenação Nacional dos Geóa respeitar as leis deste País. Nós iremos exigir
logos.
que o Estatuto do Indio, cujo descumprimento
A palavra está à disposição dos Srs. Constié flagrante, a política indigenista humilha e aceita
tuintes. Com a palavra oConstítulnte, pelo Estado .que os índios sejam massacrados, percam os
do Maranhão, José Carlos Sabóia.
seus direitos. O Projeto Calha Norte, exemplo
maior do desrespeito aos direitos dos índios, tem
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SAque ser questionado, submetido às leis que defenBÓIA- Sr. Presidente, Sr. Relator, Companheiros
dem os direitos das nações e dos povos. AcreConstituintes, Srs. Chefes e representantes dos
ditem nisto. Não será um Constituinte a exigir
povos e nações indígenas, que souberam da ímisso do Senhor Presidente da República, serão '
portãncia deste momento político e souberam camuitos Constituintes que~'irão fazer isso. Exijam
ractenzar a sua presença neste espaço da Assemde nos e contem com a nossa firmaza por esta
bléia Nacional Constituinte com a palavra de deluta.
núncia ao Estado brasileiro, a toda a Nação de
Gostaria de encerrar com uma colocação que
todas as injustiças e todas as perseguições; deme deixa espantando; a tradição das Forças Arnúncia contra todos os direitos descumpridos e
madas, neste País, que vem do Marechal Rondon,
consignados pela Carta Magna, pela atual Constique soube mostrar o valor espiritual, o valor polítuição, por parte do Estado. Mas, também, porque
tico da atuação das Forças Armadas, com relação
souberam trazer uma palavra, um gesto, fundaao direito das nações indígenas, ela está sendo
mentaI neste momento histórico, uma palavra de
negada. No momento em que um grupo de militaesperança. Todos que aqui passaram, souberam
res, com a permissão da Presidência da Repúresponsabilizar o Estado, responsabilizar o cidablica, com as diretrizes do Conselho de Segurança
dão, que hoje é Constituinte e todos nós. SoubeNacional, eles tentam, violam a Constituição brasi·
ram, mais do que isto, dizer que nós temos condileira no seu art, 198. Nós não aceitamos que isso
ções de construir esta Nação de uma forma difepermaneça. Estamos numa hora em que toda
rente da que fizemos até hoje.
a sociedade civil, em que toda a Nação está penEu gostaria de iniciar minhas palavras, com
sando na sua reconstrução e não haverá nenhuuma frase de Gilberto Macuxi, de Roraima ele
ma mudança neste País, se nós continuarmos
disse uma frase que diz tudo, que poderia sinte-
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negando o direito à diversidade cultural, à diversidade étnica. Acreditem numa coisa; os Senhores,
aqui, estão fazendo mais do que lutar pela suas
identidades, pela preservação da identidade de
suas nações, estão ensinando à Nação brasileira
a não ser uma nação colonialista. Enquanto nós
tivermos esse ranço, essa política colonialista de
dzímar os povos indígenas, nós não seremos nem
livres, nem soberanos, e muito menos democratas. Pl\uito obrigado a todos.

o SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Nos dias
de trabalho de audição pública de nossa Subcomissão, nós contemplamos, já no painel de ínformações, a questão das populações indígenas. Em
dois dias, no dia 29 e hoje, também abordamos
a questão indígena. Falaram aqui, no dia 29, o
Conselho Indigenista Missionário, a Comissão pela Criação do Parque Yanomami, o Conselho Nacíonal dos Geólogos, o Instituto de Pesquisas em
Antropologia do Rio de Janeiro e a Associação
Brasileira de Antropologia. Hojeaqui, nós ouvimos
as lideranças das populações indígenas do Brasil,
amanhã fechamos o círculo da Subcomissão das
Minorias, fazendo uma visita à aldeia Gorotire, no
Xingu, mais precisamente aos índios Caíapôs e
às lideranças vizinhas. A bem da verdade e para
que fique bem claro, até o presente momento,
finalizamo, hoje, as audições públicas da Subcomissão e nós, não recebemos nenhum contato
oficial, formal, da FUNA!.
Como Presidente da Subcomissão dos Negros,
Populações indígenas, Pessoas Deficientes e Minorías, lamentamos, mais do que lamentamos,
nós protestamos, porque era obrigação de quem
trata ou deveria tratar, de quem faz ou deveria
fazer, de quem gere ou deveria gerir, a questão
das populações indígenas do Brasil, estar ali, no
plenário, ouvindo esses depoimentos ricos, honestos, sérios e fundamentalmente dignos, que
nós tivemos aqui. Não se veio aqui para brincar
de fazer uma Construção, nós tivemos as entidades mais sérias deste Brasil, depondo sobre a
situação das populações indígenas; nós tivemos
aqui as representações mais sérias, mais representativas das populações indígenas, e não vimos
ali, os representantes da FUNA!. Então, aqui, Senhores, perdoem o nosso desabafo, e para que
conste na fita de gravação desta Subcomissão,
arcamos com toda a responsabilidade este protesto. Muito mais que a esta Presidência feriu os
Srs. Constítuíntes, membros desta Subcomissão,
et feriu muito mais as dignas autoridades, aqui
convidadas e os dignos representantes das populações indígenas. Se é que com uma ou outra
presença, tentaram ou queriam nos amedrontar,
erraram. Aqui sempre, vai se falar o que se quiser.
Porque, enquanto não tivermos a coragem de
abordar todos os temas nacionais e, principalmente este, de frente, nós não seremos dignos,
como Constituintes, de encarar a Nação brasileira
nos olhos. Talvez não tenhamos em cima dessas
questões das populações indígenas, feito melhor
trabalho, mas foi feito um esforço muito grande,
coordenado pelo Constituinte José Carlos Sabóia,
que assessorou de forma direta a Presidência desta Subcomissão.
Arnanhê queremos encerrar, com fecho de ouro, com uma visita, o único deslocamento tora
das fronteiras do Distrito Federal, da Subcomissão, 'e em homenagem às populações indígenas.

Eu não diria até uma homenagem, eu diria reconhecimento, um preito de Constituintes e de homens brasileiros, que formam esta Subcomissão,
que aqui estão e que se sentem e se sentiram
envergonhados com tudo que ouviram e que querem mostrar e provar às populações indígenas,
que, ao menos no tocante a nós, ao menos no
tocante a esta Subcomissão, nós faremos a nossa
parte.
E nominando Airton Krenac, nós agradecemos
e abraçamos a todo os irmãos índios, que nos
deram a honra de estar aqui, que nos deram a
honra de falar a sua linguagem, a sua língua,
de cantar, de se manifestar, de gritar, de berrar,
uma palavra de socorro. Nós, é bem verdade,
Airton Krenac, nos sentimos impotentes, e também sentimos que as forças são muito violentas,
que o poder econômico é muito forte, mas cumpriremos o nosso papel.
Hoje à tarde, teremos na Subcomissão, uma
visitaao Presídio da Papuda. Às 17 horas, reabriremos nossos trabalhos, contemplando a questão
dos encarcerados como minorias. Às 19 horas,
estaremos abordando as minorias étnicas, com
o depoimento da Confederação dos Israelitas do
Brasil.
Srs., Sr"S, antes de encerrar, e declarar as finalidades dos trabalhos matinais, o Deputado Constituinte José Carlos Sabóia quer se manifestar.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SABÓIA- É para que conste nas atas desta Subcomissão no sério trabalho que tivemos aqui. A Deputada Constituinte Benedita Silva pediu para que
registrasse também que ela não está presente
nesta Subcomissão, não por descuido nem por
descaso, mas devido ao excesso de depoimentos,
de representantes das empregadas domésticas
que ela está acompanhando. E também, por dever de justiça, gostaria de registrar que, durante
parte do tempo desta reunião, o nosso Relator
Constituinte Alceni Guerra, esteve ausente, porque foi chamado pela Comissão de Sistematização, e pediu que eu o substituísse. Mas ele já
está presente.
O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - O Secretário
Executivo desta Subcomissão nos informa que
houve protesto porque a Assessora Parlamentar
da FUNA! estaria ou esteve presente durante todo
o nosso trabalho matinal. Não tivemos ainda honra de conhecê-Ia, e que nos será dada a oportunidade, agora, finalizando os nossos trabalhos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião.
Está encerrada a reunião.
ll'REUNIÃO
2'PARTE
SUBCOMISSÃO DOS NEGROS, POPULAÇÃO INDÍGENA. PESSOAS DEFICIENTESE DASMINORIAS. REUNIÃO EM 5 DE
MAIODE 1987,ÀS 18:10 H.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Declaro reabertos os trabalhos vespertinos do 69 dia da audiência pública da Subcomissão dos Negros, População Indigena, Pessoas Deficientes e Minorias.
Até poderíamos dizer, reabertos os trabalhos internos, porque a Subcomissão vem chegando neste
momento - e alguns Constituintes ainda estão
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se deslocando para cá - da Casa de Detenção
da Papuda do Distrito Federal-DF, à que fizemos
uma visita, e passaremos, no momento oportuno,
relato a esta Subcomissão.
Por solicitação do Constituinte Vasco Alves,
passamos a ouvir o Padre Afonso Pastore, da Pastoral Carcerária do Espírito Santo. O Conferencista nos acompanhou na visita à Papuda, e S.
S' com mais vivência, com mais autoridade, poderá, ao longo do seu depoimento, fomecer alguns
informes aos Srs. Constituintes e ao Plenário desta
Subcomissão.
Com a palavra o Padre Afonso Pastore.
O SR. AFONSO PASTORE - Srs. Constituintes, nesta Subcomissão, ao ap'lgar das luzes, se
introduziu, também o preso, nosso irmão e cidadão brasileiro que se encontra encarcerado.
Em nome do povo e da Pátria, devo parabenizá-los por terem incluído o tema Presos e Sistemas Carcerários nos debates da Consbtuinte.
A esta Subcomissão das Minorías, em nome
do povo que me foi dado representar, peço coragem e perseverança, pois só através da lucidez
de V. Ex'" as minorias poderão ter assento na
Constituição.
Pelo que me é dado conhecer, é a primeira
vez que uma Constituinte, na história de nossa
Pátria, introduz nos debates o 'cidadão preso e
o sistema carcerário. Confiamos que, desta vez,
não se prívilegie a propriedade e sim a pessoa.
Esta é a razão de ser de tudo o que se faz e
do que existe.
Em nossa Pátria, até hoje, só é condenado ao
iníquo sistema carcerário o pobre, o jovem pobre
e o preto, na sua maioria todos analfabetos.
Sobre o preso pesa a mentalidade e o método
escravagista. O preso tem direito no papel, mas
não o tem de fato. Em número considerável são
detidos e jogados em celas superlotadas, infectas,
imundas, sem luz e pouquíssima água, nos distritos policiais, cadeias e detenções, e lá ficam esquecidos meses, dezenas de meses e, por vezes,
anos. Os gritos lancinantes, os choros, o desespero, a loucura do preso não é ouvida pelo povo,
não é notícia, e, por isso, a autoridade o abandona.
Nas detenções o homem é destruído e aniquilado em todos os seus poucos valores humanos,
morais e espirituais; ele é esfomeado, ameaçado,
muitas vezes estuprado, vendido, enlouquecido.
Quando não 'lhe resta mais nenhum valor, quando
se toma indiferente à vida ou à morte, à liberdade
ou à condenação perpétua, ele é transformado
em bandido, alcagüete, chefão ou efeminado.
Vourepetir, porque aqui está o ponto nevrálgico
do sistema carcerário. Quando ao preso não lhe
resta mais nenhum valor, quando ele se toma
indiferente à vida ou à morte, à liberdade ou à
condenação perpétua, ele é transformado em
bandido, a1caqüete, chefão ou efeminado.
Tiramos o homem do convívio social para reeducá-lo, ressocialízá-lo e o jogamos em celas superlotadas. Celas para 3 pessoas estão com 9,
celas para 5 homens estão com 14, primários
e reincidentes juntos. homem que furtou uma
bicicleta com estupradores, pistoleiros, traficantes
e arrombadores. Rapazes que fumam baseado
corrrtoda a sorte de homens viciados; um homem
do interior, que num momento impensado matou
seu vizinho, é jogado na cela de uma detenção
com várias centenas de pessoas provenientes do
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submundo das grandes cidades. Cidadãos que
permanecem na detenção, mesmo após a condenação, por 5,7 e até 12 anos. As detenções superlotadas e as colônias penais agrícolas desativadas.
Outro drama do homem preso: nega-se-lhe o
direito de trabalhar e quero reafirmar isto aqui
-, negamos ao preso o direito.de trabalhar, não
se lhe permite trabalhar, a imensa maioria dos
presos do Brasil não pode trabalhar, porque não
se lhes dá espaço nem no presídio nem fora dele.
Como se pode ressocializar um homem, mantendo-o no ócio, sem escolas, sem cursos profissionalizantes, sem trabalho dignificante? Artesanato não é trabalho para um homem com família.
Montar navios, casinhas com palito de fósforo,
pode ser muito bonito, mas não é trabalho para
um homem preso que necessita de ressocialização.
A maior parte de nossos distritos policiais, detenções ou manicômios não têm presentes assistentes-sociais, psicólogos nem educadores.
Os agentes policiais, em sua maioria, são homens viciados e de dupla personalidade. Como
se trata de educar homens que falharam, deve-se
colocar junto a eles educadores, pedagogos, e
não homens violentos, sádicos, por vezes,tirados
das quadrilhas, nem mesmo diretores removidos
das forças opressoras de nossa Pátria. Educadores para educar.
De todos os marginalizados de que esta Subcomissão se preocupou, o preso é o que está em
situação pior, e vou tentar explicar.
A mulher marginalizada pode até xingar o seu
parceiro, o preso não pode xingar ninguém; o
menor de rua pode, ao menos fugir; o preso nem
isso pode; o índio, que veio de manhã a esta
Subcomissão, pediu licença para entrar aqui na
sua Pátria - interessante o fato -, o índio pediu
licença para entrar aqui hoje, o índio pode ao
menos protestar; o preso não pode; o negro pode
reunir-se e tentar a sua promoção; os presos que
o fizeramforam todos distnbuídos pelos presídios
do Estado, e acabamos de ver isso aqui na Papuda. Os 5 que lideravam o trabalho de promoção
foram todos transferidos, e um colocado na solitária. Isso aconteceu em todo o Brasil.O deficiente
- e até nosso Presidente é deficiente - tem
a liberdade de ir e vir, de votar e ser votado; o
preso não pode votar nem ser votado.
Todos estes que formam as minorias têm identidades e documentos; o preso não possui identidade nem documento; é um número e, às vezes,
nem isto. E quando sair do presídio, não terá
nenhum documento, todos foram rasgados, jogados no lixona hora da Condenação.
Os cidadãos presos, detidos, encarcerados, falharam, se não todos, a maioria. Mas nós sociedade e governo, falhamos contra eles antes do
crime e muito mais após o crime.
Antes, por todas essas causas sócio-políticoeconômicas erradas e injustas, que negam comida, salário digno, saúde, trabalho, transporte, família e lazer à grande faixa de brasileiros.
Antes,por sermos uma sociedade individualista
e, por isto, classista e com forte traço de racismo.
Depois,por não oferecermos, na quase totalidade,
condições de ressocialização e reeducação do
brasileiro.
Exmos Srs. Constituintes, convido-os a visitarem os Presídios Milton Dias Moreira, na Rua Frei
Caneca, e o Presídio de Água Santa, no Rio de
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Janeiro, bem como as Detenções da Quinta da
Boa Vista, Lemos de Brito, também no Rio; a
Penitenciária Central do Estado, em Curitiba, o
Distrito Policial em Londrina, umas das cidades
mais ricas do País;manicômios dê qualquer Capital, a penitenciária ou detenção do Carandiru, em
São Paulo;o Complexode Jacuí, da terra do nosso
Presidente, o RIO Grande do Sul.
Termino esta breve exposição oferecendo duas
propostas e um pedido: primeiro, que se dêem
condições de trabalho, estudo e aprendizado profissional a todos os presos. Não é mais cabível
que um homem fique 8 anos de detenção no
ócio e saia de lá sem condições de trabalhar,
porque nada aprendeu.
Que, ao invés de se continuar construindo presídio de segurança máxima,'como em Belo Horizonte, se ativem as colônias penais agrícolas, pois
somos uma Nação agrícola. O homem precisa
ser reeducado, todas as pessoas têm condições
de serem reeducadas Não há ninguém que não
possa ser reeducado. As pessoas falham com
quem falhou.
É o pedido que lhes faço: concedam prerrogativas aos diretores de presídios para que, de
ofício, liberem o preso que cumpriu a pena, e
encaminhem comunicação ao juiz para oficializá-Ia, pois os presos permanecem na cadeia, depois de cumprida a pena, por anos, meses. No
sábado, liberamos 7 presos que já tinham cumprido pena há 6 meses, só na detenção do Espírito
Santo, e, aqui, hoje, também na Papuda nos foi
relevado que existe essa situação.
Agradeço-lhes a confiança e a oportunidade,
desejando-lhes discernimento e lucidez para que
a podridão de uma pátria não continue a abater-se
de forma tão vil sobre o pobre, o jovem pobre
e o preto analfabeto (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Srs. Constituintes, Srs. e Sr'" Convidados, estou, a bem da
verdade, Padre AfonsoPastore, vivendomomento
de nervosismo, revolta e de muita vergonha.
Confesso aos Senhores que pela primeira vez
na minha vida tive a oportunidade de estar dentro
de uma chamada grande casa carcerária. Perdoem-me até a ímpossibilídade de poder, ou até
do dever, de discorrer mais sobre esta questão.
Ouviremos, neste curto espaço que temos, o
Coordenador-Geral da Pastoral Operária e do Patronato de Belo Horizonte, Sr. José de Aquino
Batista, e a quem peço a S. S' tome assento à
Mesa. (Pausa)
Com a palavra o Sr. José de Aquino Batista.
O SR. VASCO ALVES (Fora do microfone.)Sr. Presidente, peço a palavra por alguns minutos.
Registro a nossa grande satisfação em ouvir
o Padre Afonso Pastore. Na verdade, sempre confiamos que esta Subcomissão não ina deixar de
se preocupar com a situação do preso neste País
As Constituíções que temos tido no País têm
omitido o tratamento ao preso. Nenhuma delas
gastou sequer uma palavra para tratar da questão
dos presos brasileiros.Temos o compromisso de
inserir, no texto da futura Constituição do País,
disposrçôes que assegurem um tratamento digno
e humano ao encarcerado. Nesta linha de raciocíruo, não tenho dúvida de que o Padre Afonso
Pastore, certamente coerente com a Vida que o
levou a ingressar no sacerdócio, veio aqui hoje,
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tal qual os valores que o Cristianismo sempre
defendeu, e colocou uma posição tão cristã, tão
humana e tão justa para o presidiário brasileiro.
Congratulo-me com esta Subcomissão e expresso o meu contentamento por ter ouvido as
palavras do Padre Afonso Pastore.
O SR PRESIDENTE (Ivo Lech) - Estamos
até passando a palavra ao Sr. José de Aquino
Batista como forma de prender o Padre Afonso
Pastore mais alguns minutos aqui, e gostaríamos
de colocá-lo também à disposição, bem como
o nosso Depoente, e ainda há um segundo Depoente, Convidado Especial desta Subcomissão,
para responder a algumas questões dos Srs.
Constituintes.
Passo a palavra ao Sr. José de Aquino Batista
e, logo a seguir, ao Sr. José dos Reis Santos,
e, 16go após, os Constituintes farão o questionamento aos nossos Depoentes.
OSR JOSÉDEAQUINOBATISTA-Sr.Presidente IvoLech,Srs Constitumtes,Srs Depoentes:
DepOIS que passamos por tudo aquilo lá na
Papuda, na visitaque fizemos,constatamos o que
existe em todo este Brasil. Relativamente não vimos ali tudo que se passa neste Brasil inteiro.
Nós que há 8 anos vimos fazendo esse trabalho
de pastoral, visitando presídios nas grandes cidades, nos deparamos constantemente com fatos
iguais ou bem piores a esses que presenciamos
hoje na Penitenciáriade Brasília, o que vem caracterizar o drama em que vive o preso, e mostrar
aos Constituintes que há necessidade premente
de que haja uma modificação no sistema social,
porque este preso - como Padre Afonso Pastore
descreveu tão bem - não tem a mínima condição
de se recuperar.
Para que a sociedade possa cobrar desses homens é necessário dar-lhes um apoio, uma vida
mais digna, e nada melhor que esta Constituinte
para assegurar os direitos dos presos.
Trago aqui, em nome da Pastoral de Belo Horizonte, as propostas a serem apresentadas aos
Srs. Constituintes, e, tendo em Vista também o
que V. EX'" assistiram, tenho certeza de que nos
darão inteira razão e irão inseri-Iasna nova Constituição.
A nossa proposta é para que sejam inseridos
no AnteprojetoConstitucional,no art.41, que trata
do preso, os seguintes Itens:
"§ 1o O preso tem direitoe dever do trabalho, e sua remuneração não menos do
que três quartos do salário mínimo, bem como a seguridade social."

Lá na Pemtenciária, V. Ex'" presenciaram que
os presos declararam ganhar, mensalmente, 10
cruzados Lá em Belo Horizonteé um pouco mais
- são 18 cruzados por mês. Isto para os que
trabalham o dia todo - ganham 18 cruzados
por mês Então, vamos estabelecer que esse salário seja de três quartos do salário mínimo.
"§ 2° O trabalhador preso terá condição
de emprego temporário, asseguradas as vantagens de filiação no Sistema Nacional da
PrevidênciaSocial bem como aquelas adquindas antes da sua prisão, estendida aos seus
familiares."
Acredito que este fato seja importante, porque
o preso, no momento em que é preso, perde

Maio de 1987
1--,

DIÁRIO DAASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE - (Suplemento)

todos os seus direitos assistenciais, e não só ele,
como todos os seus familiares, gerando-se, assim,
o maior problema social.
"§ 3° O preso tem direito à rigorosa obediência aos prazos processuais, relativos à
tutela dos seus direitos."

OUVImos lá tantas reclamações daqueles que
têm direito à condicional e estão cumprindo pena
Injustamente, pois já cumpnram o seu tempo e
estão lá ainda, por falta de pessoas que se interessem por eles Então, havendo essa obediência
no cumprimento da lei, pode ser resolvido esse
problema.
"§ 4° O preso tem o direito e o dever
de voto político"

É uma questão polêmica, mas a maior parte
dos países da Europa já vem adotando o voto
do preso, porque ele perde o direito de Ir e VIr,
ele perde a sua liberdade, mas a sua dignidade
e o seu direito de Cidadania não deveria perder.
Então, é justo que façamos com que o preso
tenha o dever de votar como nós.
"§ 5° O preso tem direito a formar organizações de assistência ao preso e ao egresso
com os seus farrultares e amigos"

Vimos lá que alguns que tentaram fazer uma
associação foram detidos, passaram para a cela
isolada - apenas porque tentaram fazer uma associação. Então, vamos dar ao preso esse direito
de fazer uma organização entre eles, os seus familiares e os ex-presidráríos.
"§ 6° O preso tem o direito de isenção,
3pÓS o alvará de soltura, de qualquer taxas,
nas varas de execuções e departamentos de
identificação, desde que é beneficiado com
assistência judiciária e gratuita."

Quando o preso recebe o seu alvará de soltura,
o JUIz da Vara de Execuções lhe cobra as custas
processuais. Ele não tem emprego, mas para pagar as custas tem que arranjar o dinheiro seja
onde for. Esta é a obrigação que o juiz lhe impõe.
"§ 7° O preso tem o direito de manter
o relacionamento sexual com a esposa ou
acompanhante."
Muitas vezes é Impedido ao preso que tenha
esse relacionamento até com a sua esposa dentro
do presídio.
"§ 8° O preso tem o direito, na sua liberação por alvará judicral, ao salvo-conduto
e à folha corrida limpa, imediatamente."

Quando ele sai, a Justiça, normalmente, aguarda de 1 a 2 anos para que ele seja liberado, até
que ele mostre que está recuperado. É um erro,
porque, se ele está com o nome impedido, não
consegue arranjar emprego.
Outras sugestões: determinar prazos para as
decisões judicíais na execução das penas, evitando que os juízes e promotores demorem nas decisões sobre hvramento condrcional, progressão de
regime e alvará de soltura, por cumprimento da
pena. Quando um preso faz um pedido aos juízes,
esse processo costuma desaparecer ou ser engavetado ou ficar pelas prateleiras durante vários
meses ou, às vezes, até anos, sem que ninguém
se interesse por ele. Então, desde que se estabe-

leça um prazo para que sejam cumpridos essas
determinações, o preso terá direito a um recurso,
seja o habeas-corpus ou outro recurso qualquer.
Dar competência, além do JUIZ, aos diretores
dos estabelecimentos penais para conceder saídas temporárias ao preso, como é feito nas Capitais, pois há presos de várias cidades do interior
_ como é o nosso caso de Minas Gerais - os
quais, para saída temporária, precisam de autorização do juiz Como o Juiz é de longe e não
conhece o preso, não lhe dá esse benefício. Então,
o diretor também teria esse direito.
Determinar a obrigatoriedade do ensino até o
primeiro grau, ensino religioso, prática de esporte
e lazer - porque é muito importante para o preso
dentro de um presídio -, determinar a obngatoriedade e criar, junto aos centros de reeducação,
um laboratóno médico para exame de sangue
dos internos. Vantagens. usar o sangue para os
hospitars púbhcos e erradicar o perigo, e contágio
por moléstias, inclusive a AIDS
Determinar a criação do Fundo Penitenciário,
utIlizando as multas aplicadas nas sentenças condenatórias e fianças, destinando-se este Fundo
ao trabalho dos Internos, instalação de departamento de trabalho, matenars, salános, como também trabalho com egressos e patronatos. Este
Fundo, muitas vezes, é canalizado para setores
estranhos ao sistema pemtenciário. Há cidades
em que é destInado a caixinhas dos juízes e, em
outras, aos cofres do Estado, e nunca ao sistema
penitenciáno Conheço apenas um Estado, o do
nosso Ilustre Presidente, o Estado do Rio Grande
do Sul, em que existe o Fundo Penitenciário e
este é aplicado em favor dos presos, para os sistemas e para o patronato.
Determinar, obrigatonamente, que o Estado e
o municípto admitam, ainda que em caráter temporário, o egresso para trabalho em suas repartições, nurna prioridade de emprego de 5% do
seu efetivo que será reservado ao egresso recuperado, inclusive pelas empresas vinculadas à PreVIdência Social, bem como autarquias de economia
mista, com cargos adequados à sua profissionalização e indicados pelos patronatos. Se os presos tiverem condição de trabalho, é lógico que
o Estado e os municípios os empreguem em suas
obras, nem que seja em caráter temporário, pelo
fato da necessidade de concurso, mas que sejam
aproveitados nessas áreas.
Estabelecer aos condenados da Justiça MilItar
'os benefícros dados aos civis, como prisão-albergue - que não existe no Código Penal Militar
- e determinar que dentro dos presídios haja
um Departamento Juridico que mantenha um cadastramento completo de cada interno, inclusive
com todos os seus documentos, obrigatoriamente em dia, a fim de que qualquer direito adquirido
seja de fácil solução. Vão-se evttar todos esses
problemas que vemos, o preso não tem um defensor, não tem um advogado, não tem ninguém
por ele Foi o que vimos hoje lá na Penitenciária
da Papuda.
Determinar, obríqatonamente, a criação de atividades cornerctars, índustríais, agropecuárias, artesanais e outras, de conformidade com os locais,
para o aproveitamento da mão-de-obra especiahzada e aprendizagem dos presos Toda penitenciária tem condição de instalar - que seja uma
padaria, uma lavanderia, ou uma fábrica de calça-
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dos - qualquer atividade que dê renda a esse
preso e lhe dê trabalho Pode vir em benefício
do próprio sistema, da própria penitenciária e do
preso, que vai ter a sua renda, e isto vai também
contribuir para a solução do problema da ocíosidade.
Determinar que haja convênios com empresas
para a instalação de departamentos dentro dos
presídios, para o aproveitamento da mão-de-obra
especializada, dando, em troca, melhores preços
para as empresas - é o caso de uma grande
empresa que adote, ainda, o sistema de mão-deobra humana e coloque dentro dos presídios um
departamento que vai dar trabalho a esses presos
Determinar que o pessoal desde o diretor aos
funcionários, seja especialízado, educadores e

não repressores
Estas são as propostas que gostaríamos fossem apreciadas pelos Srs. Constituintes, para melhorar um pouco o direito dos presos, embora
sejam apenas algumas dentre muitas outras que
poderão ser acrescidas para que os presos sejam
beneficiados
Era o que tinha a propor aqui nesta Constituinte,
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Agradecemos ao Sr José de Aquino Batista o depoimento.
Colocamos aos Srs Constituintes e aos nossos
Convidados que fomos - como todos sabem
- à Papuda. Não nos contentamos e trouxemos
para o Plenáno da Subcomissão um detento. Convidamos para depor o Interno do Centro de Recuperação de Neves, no Estado de Mmas Gerais,
o Sr. Jorge dos Reis Santos
Com a palavra o Sr. Jorge dos Rers Santos. _
O SR. JORGE DOS REIS SANTOS - Srs.
Constituintes e demais pessoas presentes, tudo
isto que aqui foi dito, principalmente no que se
refere à carência afetiva do presidiário, tudo isto
senti em minha carne, porque fui condenado à
pena de 23 anos e 3 meses de reclusão, da qual
tirei 7 anos reclusos. Porém, devido ao comportamento que tive,porque nunca me dei bem nesse
ambiente, porque, a partir do momento em que
vi tanta injustiça e tanta covardia, vi que teria que
sair rapidamente daquilo, para que eu não morresse rapidamente na lama e no lodo, eu resolvi
mudar de vida e me procurei regenerar.
Antes, porém, ressalto um aspecto: notei que
o pessoal da Subcomissão ficou sensibilizado
com tudo aquilo que viu na Papuda, porém, eu
gostaria de ir um pouco além - gostaria de dizer
um pouco daquilo que senti em minha carne,
um pouco daquilo que fizeram comigo, e que
acho que não foi justo. Realmente, eu errei, e
quem erra deve pagar. Quem comete um crime
sorrindo, quem planta sorrindo, deve colher sorrindo, mas deve haver justiça nessa cobrança,
e comigo não houve. Eu fui torturado, eu sofri
quase que sevícias - eu tenho as minhas mãos
queimadas de cigarro, pau-de-arara, querendo
bronca, sendo que fiquei 4 dias só na vida do
crime. Eu era um cara primário, eu nunca tinha
entrado na VIda do crime. Eu deixei o serviço,
esquentei a cabeça e de repente entreí no mundo
do crime. Então, passei por tudo IStO e existem
rrulhares de pessoas passando, atualmente, no
Brastl e que estão sofrendo. Eu queria também
deixar claro que quem sofre com isto não é só
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o presidiário que está sofrendo aquela opressão,
não. A maior prejudicada é a sociedade, porque
o elemento que toma injeção de ódio dentro de
um estabelecimento penal, logicamente, quando
ele for liberado, na maioria das vezes por uma
fuga, ou pelo ódio que traz consigo, ele vai dar
essa injeção de retomo para a sociedade, através
de uma mulher estuprada, uma casa assaltada,
vai representar uma insegurança para a própria
sociedade. Então, eu gostaria de frisar que acho
muito importante a sociedade pensar em tudo
isto nesta Constituinte,que não se cura fogo com
fogo, cura-se fogo com água. Eu acho que esse
ser humano, esse material humano chamado preso, deve ser encarado como um doente que precisa ser recuperado, como um doente que precisa
de uma mjeção, de um medicamento, e não ser
arrebentado, estourado, maltratado por policiais,
como as denúncias que os Senhores ouviram
na Papuda. Por que as autoridades competentes
não resolvem selecionar um pessoal, colocar um
pessoal melhor para lidar com os presos? No
meu Estado eu conheço policiaisque têm trauma
na família, de pessoas da familia que foram assaltadas e, depois disto, se inscreveram como agentes-penitenciários e estão lá maltratando. Eles
vêem naqueles presos aquele que assaltou a sua
família. Deveriaser feitoum estudo anterior sobre
a vida do candidato a agente-carcerário, porque,
por ele ser um elemento preso, ele deve ser tratado como um animal raivoso.Os Senhores podem
até não entender, mas vou explicar, porque o elemento preso deve ser tratado com muito amor
e com muito carinho. Alguém poderia dizer:"Como tratar com amor e carinho um cara que comete ato de marginal, comete ato de animal, que
dá vazão a instinto sangúinolentos, a instintos animalescos." É aí que entra o porém, Senhores,
porque, se um elemento que comete isto, quem
ganha com a recuperação total daquele elemento
é a sociedade. Então, vale a pena empregar, vale
a pena investirnesse campo, porque eu conheço
pessoas que acreditam nisto. Eu cito, no caso,
a Pastoral Carcerária, que acredita no preso, que
o apóia e que o ajuda e que, inclusive, eles têm
inúmeros trunfos. Eu vejo porque eu sou um deles. Às vezes, eu encontro com casais da Pastoral
e eles me vêem e eu vejo alegria na frente deles.
O maior presente que vou dar a eles - eu tenho
fé em Deus, porque vou casar agora, em 28 de
julho, vou contrair matrimônio, constituir família
- e o meu maior presente vai ser levar avante
essa total regeneração, atingindo a minha velhice,
criando os meus filhos. Dar-lhes a oportunidade
de dizerem: este é um ex-presidiário, um cara
que já fez. de tudo, fez tudo errado, mas que,
devido ao amor e à consideração que ele recebeu,
ele se transformou.
Então, Senhores, eu gostaria de pedir, até em
nome de Deus, que devotem um amor, devotem
um interesse muito grande a essa classe, a essa
minoria que está sendo massacrada, essa minoria
que faz parte de todos nós, porque o índio é só
o índio, o negro é só o negro, o preso não o preso é índio, é negro, é branco, é amarelo,
é tudo. Então, eu gostaria que houvesse, assim,
um interesse maior nesse ponto, porque todos
nós temos a ganhar. Se for realmente, o que acredito que seja, porque estou achando muito bacana esta ConstItuinteque está sendo redigida, querendo saber, querendo analisar, querendo ver na

prática, não querendo ser redigida na teoria Eu
estou adorando ver isto. Agora, a minha maior
felicidade - e isto eu digo de coração - será
ver a lei, inclusive aquela que possa acabar com
esses massacres, que possa acabar com esses
cnmes e abusos que essas pessoas vêm cometendo, e, inclusive, eu gostarIa de dar duas sugestões.
Com relação ao problema da resistência carcerária, acredito que esta fase de insegurança que
há atualmente em várias Cidades brasileiras ína
dimmuir bastante - e acredito muito nisto se houvesse uma seleção dos elementos encarcerados Isto fOI dito aqui e eu Vivi na carne. Eu
fuipreso por quatro dias na vida de crime e nessa
prisão mmha eu convivi com elementos que tinham assaltado bancos, que faziam ligações diretas em carros e saiam para fazer verdadeiras barbaridades Eu tenho certeza, Senhores, que, se
eu tivesse sido colocado numa cela com elementos da minha capacidade - de 4 dias ou mais
-, mas que fossem pnmários como eu, tenho
certeza de que teria conseguido essa regeneração
há mais tempo, porque eu estaria convivendo
com pessoas iguais a mim, pessoas da minha
capacidade. Porém, o que acontece atualmente
nos presídios brasileiros é que aqueles elementos
mais malandros, aqueles elementos mais tarimbados, eles Impedem, eles podam aqueles pnmários que tentam fazer alguma coisa boa, porque
na cadeia o bem é o mal e o mal é o bem na cadela, é o contrário. O que for errado lá é
o certo. O que for certo é errado. Então, às vezes,
o camarada é pnmárío e ele vê uma injustiça
e quer falar,quer gritar, mas ele se sente podado,
porque o elemento vira e fala: você é a1cagúete,
você é safado, fica calado. Mas aquele elemento
que falou isto já está afundado na lama, já está
no lodo. Ele deveriaestar com elementos da qualidade dele. No entanto, não - ele está ali,incentivando, está ali dando força, tentando levaraqueles
jovens que ingressaram na vida do crime, mas
que não têm nenhuma experiência, a cometer
crimes muito maiores, conforme o Padre mencionou, de um elemento trabalhador, mas que é recluso, porque matou o vizinho. Mas, quando sair
da prisão, ele sai assaltando, porque já sabe, teoricamente, fazer uma ligação direta em carros Não
vaitentar trabalhar e levarmarrmta para o serviço,
porque aprendeu lá dentro como é que se rouba,
porque ele já aprendeu lá dentro que o que ele
vai ganhar em 10 anos de trabalho ele consegue
em um dia de assalto.
Então, as autoridades brasileiras têm que ver
esse ponto, têm que evitar, têm que acabar um
pouco com essa avalancha, essa bola-de-neve
que está aos poucos arrasando, está acabando
com o povo brasileiro, que está levando tanta
tristeza, tantos dissabores aos nossos lares e, inclusive, está acabando com o sacrificado dinheiro
do povo, que é dinheiro que está sendo gasto
com elementos superfortes aí dentro dessas prisões, que podiam estar aqui fora plantando, trabalhando e ajudando para que o déficitpúblico fosse
menor. No entanto, não, eles estão lá, inclusive
até com prisões ilegais, conforme que foi dito
aqui. Eu mesmo vou citar esse caso para os Senhores. Eu mesmo estou sendo injustiçado, porque eu me encontro em regime de liberdade vigiada há dois anos, e no tempo em que permaneci
encarcerado, eu tenho a ficha limpa. No entanto,
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há 60 dias fiz o meu pedido de condicional. E
estão-me enrolando há 60 dias.Agora eu pergunto aos Senhores, um cara na minha situação, os
Senhores não acham que o Conselho deveria colocar isso em pauta, porque estou há 2 anos em
hberdade, acho que já provei que me recuperei,
que eu sou um cara sofndo, que estou construmdo a minha casa, e já estou de casamento
marcado. No entanto, a morosidade é enorme
e a minha folha está lá num canto e não sei quando é que vou ganhar essa condicional. Para os
Senhores verem que ocorre comigo que estou
na rua, estou na liberdade, há 2 meses. Agora,
e quanto aos outros que estão encarcerados como uns animars aí, que estão há anos aí? Isso
tem que acabar, porque o Brasilprecisa de gente
para trabalhar. Esse negócio de gente ficar na
cadeia comendo e gastando dinheiro do Governo
sem necessidade, o próprio Governotem que entender isso. Tem que ver que ISSO não é certo,
não Tem que colocar esse pessoal que merece
para fora, e procurar incentivar e ajudar aqueles
que estão lá dentro e têm condições de se regenerar. E quem não quiser se regenerar que fique
lá. Mas há muita gente, 40 a 50% das pessoas
que estão lá dentro, são gente boa, que está precisando simplesmente de uma força para poder
mostrar o seu potencial. Isso eu acho que cabe
às autoridades competentes.
Então, eu gostaria de pedir, nesta oportunidade,
aos Srs. Constituintes que refletissem. E eu peço
até ao Espírito Santo que ilumine as suas mentes,
para que os Senhores possam fazer um trabalho
justo sobre esse assunto, para que, no momento
oportuno. redijam uma lei que possa ajudar esse
pessoal, porque, sinceramente, eu estou na rua,
mas eu também não deixo de ser preso, eu tenho
aqui dentro do meu coração bem vivoesse sofrimento. E luto por esse pessoal, porque realmente
merece, há gente muito boa, e eu tenho fé em
Deus, tenho total certeza de que o nosso País
vai chegar a um ponto em que essa minoria que
no momento está sendo massacrada, arrasada,
que essa mínona, que na verdade é uma maioria,
porque abrange a todas as classes, que é o preso,
ela vai ser ajudada. Eu tenho certeza, eu tenho
fé, eu tenho esperança.
E eu gostaria de agradecer por ter esta oportunidade, e Deus lhe pague. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Muito obrigado ao Sr. Jorge dos Reis Santos. Nós gostaríamos de passar de imediato a palayra ao Constituinte do Maranhão,Sua Excelênciao Constituinte
José CarlosSabóia, para fazeras suas colocações,
inclusive a respeito da visita à Papuda, e se S.
EX julgar oportuno, algum questionamento aos
depoentes que aqui se pronunciaram. Com a palavra o Constituinte pelo Estado do Maranhão,
José Carlos Sabóia.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SABÓIA - (Gravação quase inaudível) - Sr. Presidente, Sr. Relator,prometo que serei breve como
orador, tendo em vista a quantidade de convidados que deverão depor ainda nesta Subcomissão.
Inicialmente, realço o siqruftcado para esta
Constituinte o fato de termos feito uma audiência
pública da Constituinte, através desta Subcomissão, dentro daquilo que se constmn o maior escondenio das humilhações da nossa sociedade.
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É a vergonha que deve ser mostrada, de homens

talvez até por causa do nosso individualismo tão

que não são considerados seres humanos.
Gostaria ficasse registrado nas nossas consciências, nas nossas consciências de Constituintes, o que significou essa visita e aquilo que chamamos de civilização, a consciência do que seja
uma nação civilizada, o nosso sonho de Nação.
Não vimos homens, vimos pessoas sendo tratadas como animais. Da mesma forma como o
gado, neste País, é transportado em caminhões
pelas estradas, da mesma forma como degredavam os escravos, são os presos tratados no nosso
Pars,
Com relação à questão dos direitos humanos
neste País e à questão da cidadania, entendo que
estaremos brincando de ser cidadãos enquanto
não tivermos a ousadia de enfrentar o lado indigno. a lata de lixo da história da nossa civilização.
Temos enfrentado grandes problemas todos
os dias mas hoje foi muito pesado.
Realço o papel dos Constitumtes, principalmente a serenidade, a humanidade e a ousadia de
nosso Presidente. Vimos pessoas que não são
tratadas como seres humanos e muito menos
como cidadãos, porque passam por um reformatório, por uma casa carcerária e aprendem a se
tomar criminosos, profissíonals do crime. É a escola do crime.
A ousadia, a consciência histórica dos nossos
deveres, hoje, através dessa visita, através dos depoimentos dos três a esta Subcomissão, conseguiram fortalecer-se e fortaleceram o compromisso com a história neste País, com a necessidade de mudança deste País, com a afirmação
dos direitos de todos os cidadãos - os negros,
os índios e os encarcerados.

forte.

() SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Com a palavra o Constituinte Salatiel Carvalho.
() SR. CONSTITUINTESALATIEL CARVALHO
- Sr. Presidente, caros Colegas Constituintes, tivemos realmente hoje uma experiência que vem
valorizando profundamente o nosso trabalho nesta Subcomissão. Não tive a oportunidade, junto
com os demais Colegas, de visitar a Penitenciária
da Papuda esta tarde. De alguma forma, já temos
também conhecimento, através de outras oportunidades, da forma como o nosso preso é tratado
pelo sistema carcerário. Destaco um dos pontos
das colocações feitas pelo nosso Padre Afonso
Pastore, quando aqui nos coloca que nas detenções o homem é destruído e aniquilado. Isso nos
deua profundamente chocados, quando a nossa
consciência nos diz que o que deve ser feito com
aquele que falhou, com aquele que ElIiff.u, com
aquele que foi de encontro às normas aa sociedade, é justamente o tratamento para recuperá-lo
e reitegrá-Io à sociedade. A experiência nos mostra que o nosso sistema penitenciário, em vez
de recuperar, é um sistema destruidor.
Temos um momento importante, que é este
momento do debate constitucional, para ressaltar
e colcoar com muita clareza esta questão que
realmente desafia - como colocou muito bem
o nosso Colega - desafia a nossa ousadia e também a nossa coragem para enfrentar problemas
de tamanha envergadura. É entristecedor o que
contemplamos nas penitenciárias. O momento
de elaborar as novas leis é o momento também
de nos aprofundarmos nesta questão, já que está
colocada um pouco de lado e não preocupa tanto,

Eloqto a boa vontade dos Colegas Constitumtes, a sensibilidade também do nosso Presidente,
o Colega Ivo Lech, por esse desdobramento, pela
coragem de chegar até onde está localizado problema tão grave, nos dando, enfim, oportunidade
de levar à opinião pública a graVidade de tal problema.
As sugestões que nos foram entregues pelos
Srs. Palestrantes receberão, certamente, da nossa
parte, o maior endosso e todo o apoio
Como já disse em intervenção anterior, este
é o momento que temos nesta Subcomissão de
chocar também a consciência da opinião pública,
de ajudar os nossos semelhantes
Diante do problema concreto aqui colocado
pelo presidiário, da dificuldade que encontra para
conseguir a sua documentação, a fim de poder
reintegrar-se à sociedade - foi um testemunho
muito bnlhante e emocionante, a que assistimos
muito sensibilizados, quando ele, na colocação
de suas experiências, talvez sentindo um estremecimento profundo, dadas as lembranças amargas
pelas quars passou, não resistiu e derramou lágrimas perante todos - proponho ao Sr. Presidente
desta Subcomissão que, em conjunto com o restante desta Subcomissão, intervenha, de alguma
forma, para que este cidadão, que está num esforço tão grande, possa reintegrar-se à sociedade,
e ter o nosso apoio. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) -A Secretaria
de Atividades Sócio-Culturais do Ministério da
Cultura, em seu Programa de Ação Junto as Populações Confinadas, preparou um video e pediu
para ser apresentado perante o Plenário desta
Subcomissão.
Convido a AtrizMaria Rita Freire Costa, aproveitando a presença do Padre Afonso Pastore, do
Sr. José de Aquino Batista e do Sr. Jorge dos
Reis Santos, para que, permanecendo mais um
pouco, abusando da vontade e do tempo de V.
S"', apreciem e teçam alguns comentários sobre
esse Programa e esse vídeo.
Concedo a palavra à AtrizMaria Rita Freire Costa.

A SRA.MARIA RITA FREIRECOSTA- O video
que V. Ex'" verão mostra quem é realmente essa
pessoa, o seu outro lado, suas potencialidades,
de maneira geraI embotadas bem antes até de
entrar na instituição penal. Trata-se de uma atividade teatral, um projeto meu. Durante cinco anos
trabalhei dentro da Penitenciária Feminina, exatamente com a preocupação em relação ao ser
presidiário, por acreditar nele e por saber que
as manifestações culturais são instrumentos fundamentais e imprescindíveis em qualquer instituição penal, não importa qual seja.
Começarei fazendo uma reflexão sobre o seu
presidiário. Talvez para os Parlamentares que hoje
foram à instituição não diga tanto. Começo a minha exposição solicitando a todos participem de
uma brincadeira de teatro. Vamos concentrar a
nossa capacidade empática, para assim podermos repensar o ser confinado judicialmente, o
ser presidiário, porque os confinados socialmente
requerem outro tipo de reflexão. Façamos de conta que somos atores, como se estivéssemos no
palco, e fôssemos representar o personagem presidiário. Em qual das classificações de estar presi-
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diário escolheríamos para vivenciar? O estelionatário, na hierarquia das classificações, encontra-se
no topo da pirâmide da sociedade dos cativos,
porque para ser cativo necessariamente não precisa estar entre quatro muros de pedra; o assaltante de bancos, de casas residenciais e comerciais; o traficante de tóxicos, aquele que rouba
ou o chamado pente fino? Ou ainda escolheríamos os já famosos "colarinhos brancos", pois
esses jamais vão para a cadeia? Escolhendo o
personagem, vamos SItuá-los social e historicamente: nome, Idade, sexo, onde nasceu, como
vivia antes de estar preso, pois o homem na sua
essência não se permite estar preso por muito
tempo; como se alimentava, vestia, dormia Sentia-se integrante da sociedade em que VIvia? Exercia sua cidadania? Supria suas necessidades básicas? Quais as razões que o índuarem a transgredir
as normas sociais, e que normas eram essas?
Será que lhe foi permitido opinar ou aquelas normas foram simplesmente impostas por outros
grupos sociais? Será que esse personagem deve
ser considerado doente, como postulam tantos
estudiosos, ou será que ser doente é reagir ao
que lhe é imposto de forma arbitrária, injusta,
desigual, e que, numa leitura ingênua dos fatos
sociais, esse personagem busca a justiça com
as próprias mãos? O que difere esse personagem
do médico, do artista, do político. entre tantos
outros? Onde reside a diferença? Será que, fisiológica e biologicamente, é diferente dos demais?
Será que suas emoções, sentimentos, idéias, intelecto são tão diferentes dos outros papéis? O que
os faz diferentes? Por acaso foi permitido a esse
personagem experimentar, vivenciar suas potencialidades para ele próprio escolher seu caminho,
ou lhe foram impostas determinadas emoções
e idéias, coibindo-o de ser, valer e saber? Será
realmente que querer é poder, como tanta gente
diz, que a liberdade está dentro de nós? Esse
persongem não sofreu nenhuma interferência do
meio onde viveu? Reportemo-nos à ação de nascimento: sem o apoio, o trabalho de parto da mãe,
do serviço de saúde, conseguiria esse personagem passar do universo do útero matemo para
o universo grupal? Será que, desde o universo
matemo até à convivência com o universo grupal,
esse personagem foi aprendendo, descobrindo
e redescobríndo suas reações orgânicas, como
controlar, equilibrar, conviver com suas emoções
primárias e secundánas, e qual a importância do
intelecto sobre essas reações? Será que tinha e
tem claro para si onde começam e terminam
os sentimentos de dominação e de propriedade
que o ser humano tem sobre o outro e por que
os tem? E eu, ator ou.atriz? E nós Temos essa
clareza? Tenho-me autoquestionado neste sentido, pelo menos tentado recriar esses sentimentos
e idéias em relação a mim e ao outro. Será que
também não tenho a minha parte de írresponsabilidade por esse personagem quando me ormto,
ignorando que o mesmo é produto do meio, desde o universo materno até o grupal? Ao analisarmos e tecermos teorias sobre eles, sempre
nos colocamos de fora, como se fôssemos (Uferentes. Diferentes por quê? Porque tivemos as
necessidades básicas satisfeitas? Por nos considerarmos capazes de conviver com nossos sentimentos mais idéias, que é igual a valores, que
é igual às nossas atitudes comportamentais? E
quando não nos é facultado o direito de decidir,
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opinar sobre decisôes que vão atuar diretamente
no nosso eu individual e social e que somos obrigados a engolir, a nos adaptar à nova situação?
Adaptação é capacidade inerente ao ser humano,
mas ele não se permite ficar nela durante muito
tempo. Como, por exemplo. tem um tempo essa
adaptação. E quando nos esgotamos dela, quando ela se esgota dentro de nós, o que fazemos?
Vamos às umas, fazemos greve Por quê? Para
atender a uma necessidade interior nossa, que
é querer ser, valer, saber e ser, que é igual a
ser sujeito, autor, ator e objeto da sua própria
história.
Será que temos o direito de qualificar esse personagem de delinqüente? Como? Onde? Se ele
é produto de um sistema-Estado delinqüencial?
Poderiam esses homens, jovens, mulheres e
crianças serem diferentés? Onde? Por acaso, o
ato de assaltar, roubar e até matar não é também
uma reação comportamental? Porém individual,
a quem não foi permitido atuar em qualquer nível
de organização e de participação social, ou seja,
partidos políticos, sindicatos, movimentos. Existe
uma diferença, essa diferença existe, mas ela não
se dá na essência da natureza humana. Creio que
se estabelece na forma como se distribuem os
papéis nos espaços 'e como esse homem os ocupa nas relações concretas com a vida e com a
sociedade. Essas relações não se fazem ou não
se realizam no movimento apenas individual,mas,
sobretudo, no coletivo e na organização social
Portanto, esses papéis não são e não estão predestinados, mas se movimentam na relação de
alerta da sociedade, pois o preso é constantemente estigmatizado dentro e fora, eternamente.
A partir dessas reflexões, pretendemos pensar
a questão do ser preso dentro das questões gerais
e sociais. Não podemos pensar em questões como trabalho, saúde, educação, assistência e previdência social apenas para determinado grupo social.Sob a ótica do princípio de garantias de direitos, portanto da cidadania, o preso deve ser entendido como cidadão. Ele é cidadão em qualquer
situação e pertence à Nação, independente das
circunstâncias em que se encontra. O que temos
hoje na nossa sociedade é o condenado quando
preso, e, mesmo quando egresso, existe como
sub cidadão, existe como cidadão, com rarissimas
exceções. Não estou falando das exceções. E
quando tem acesso a um bem social, este possui
apenas o caráter de favor ou benevolência, porque
somos extremamente benevolentes.
Anova Constituição deverá, sem dúvida, atentar
para este aspectç, fazer com que a garantia dos
direitos do encarcerado seja um princípio consti- tucional, não pode deixar de existir. Uma sociedade que se pretende democrática não pode permitir que determinados grupos sociais sejam submetidos a uma cultura de cativos. Foi o que vimos
hoje, estava presente lá A humanização e modernização dos cárceres deve ser imprescindivel, para
que se possa garantir a ordem constitucional e
a distribuição da justiça, se é que ela existe. Um
homem ou uma mulher condenados a uma pena
devem ter condições de cumpri-Ia com dignidade.
E, dentro dos pressupostos da sociedade democrática, estando condenados à pena, não devem
estar também condenados à humilhação, como
vemos hoje, à violência, insulto físico e moral e
até à morte, como vem acontecendo nos cárceres
brasileiros.

A nossa contnbuiçáo, enfim, é solicitar a esta
Assembléia Nacional Constituinte que se façam
garantir como pnncípío constitucional os direitos
desse ser que se ence »tra no estado de presídiáno, onde deixa apenas de ter o direito de ir
e vir livremente, mas não perde o direito de ser
homem ou mulher, ou seja, de ser CIdadão, E
ISSO é retirado literalmente nos cárceres brasileiros.
Neste sentido, entendemos que ainda há questões de natureza diversa que estão a exígtratenção
específica dos Srs. Constituintes. E aí falo enquanto cidadã, não estou falando enquanto do Ministério da Cultura, mas como cidadã que trabalha
há dez anos com o ser presidiário e que está
cobrando dos Srs. Constituintes que não se pode
deixar de pensar nesse homem nesta Constituinte,
criando mecanismos eficazes para garantir ao
presidiário trabalho, com os mesmos direitos. Por
que é diferente do trabalhador de fora? Não existe
essa diferença. Deve ter remuneração justa, que
não existe, Assistência e Previdência Social, quase
nulas, segurança no trabalho, que praticamente
não existe. Garantia - e este é um ponto importantíssimo - garantia da livreexpressão e criação,
que seja eliminada a censura filosófica e ideológica feita através do livro, de cartas, de filmes
e tudo mais. Não há cabimento eu escrever para
alguém e mmha carta ser censurada. Quem tem
o direito de censurar o que eu penso e o que
sinto? Ninguém, e isto existe! Que sejam criados
mecanismos que possam garantir ao preso o direito de participação política e exercício do voto,
que não existem. Por que ele é diferente? Que
sejam criados mecanismos para o acesso à educação e à cultura, pois é uma obrigação do Estado, tem que ser uma obrigação do Estado. Que
a organização do sistema penitenciário seja de
responsabilidade, de participação de todos demais órgãos de política de assistência pública,
educação, saúde, assistência, previdência social
e trabalho. E que conste como princípio constitucional, tanto a nível de participação orçamentária
como de execução em suas diretrizes de ação.
E por que falo isto? Porque quando estamos tentando fazer um trabalho e convidamos algum órgão que não seja do sistema penitenciário para
trabalhar conosco, ele elogia o trabalho, diz que
está bom, dá o dinheiro e desaparece. Não! Por
que dá o dinheiro e desaparece? Ele não tem
um comprmisso? Por que não trabalhamos juntos? Tem que constar essa obrigatoriedade. Sinto
muito, mas vamos ter que estabelecer aqui que
é obrigado o outro também trabalhar para esse
preso. Porque, se se deixar em aberto, eles vão
ficar lá como V. Ex"s viram hoje. Que o sistema
penitenciário, em todo Território Nacional, seja
um órgão subordinado às diretrizes e às orientação do sistema de justiça criminal, e não da segurança pública, por exemplo. Que sua prática possa
superar os limites de segurança e disciplina,
apoiando-se na integração efetiva com a comunidade, pois a comunidade também têm obrigações, não é só o Estado. Essa pessoa saiu dessa
mesma sociedade, portanto, também tem obrigações! Não é ficar só jogando pedra no telhado
do vizinho. Buscar autorização de recursos externos aos muros! O que seria esse sistema de desespero? Não é derrubar o sistema penitenciário!
Não é por aí! Ele vai cumprir a sua pena, porque
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cometeu uma ação anti-social. Mas podemos extrapolar esse estado de confinamento, usando os
recursos da comunidade. O preso vai estudar na
universidade, sim, caso tenha sido aprovado, por
que não? Na escola, praticar a religião, usar o
clube, o lazer, sair para o teatro. Por que não?
Tem que se fazer um teatro específico para esse
preso dentro da penitenciária, sempre, porque é
muito perigoso! Que a questão da mulher presa
seja tratada observando-se as particularidades
culturais da mulher brasileira o que não é respeitado, em hipótese alguma, com raras exceções,
ou seja, que tenha garantida a sua integridade
física, psíquica e moral, criando-se prisões apropriadas para esse grupo, porque geralmente a
mulher vai presa, só com exceção de São Paul,
Rio de Janeiro, Pernambuco, pois no resto do
País, aqui mesmo do lado, pegam um pavilhão
em que foi criada uma penitenciária para os homens. Havendo meia dúzia de mulheres, não há
necessidade de se fazer nada, não! É só pegar
as mulheres e colocá-Ias ali do lado dos homens,
tudo apertado sem espaço para si. Por quê? Qual
seria a diferença? Para homem pode ser um espaço grande, mas para mulher não precisa, só tem
quatro ou cinco? Poderia ser uma, mas deveria
haver um espaço específico para essa única! E
não existe! Existe só no papel. Um espaço que
lhe permita o exercício da sua sexualidade. O colega ali falou que aos homens também não é permitido. Agora, imaginem para a mulherg É impossível pensar-se que essa mulher possa exercer
a sua sexualidadeg Ela tem esse direito. E, principalmente, a manutenção e o fortalecimento dos
vínculos familiares, no que diz respeito à presamãe com filhos menores, pois também não é
toda penitenciária que permite a permanência do
bebê. A mulher tem um filho e logo o tiram, para
colocá-lo na casa da mãe, com a avó, numa creche qualquer. Mas a mãe, esta também não é
mulher, é diferente de qualquer uma outrag
Vou ler um texto de uma ex-presidiária num
trabalho de teatro do qual participou, onde ela
fala:
"Não, não creia na divisão de nós dois.
'Não creia, sobretudo, na tua aparência de
ser livre, porque liberdade é barriga cheia,
é casa decente, é trabalho garantido com
salário justo, é escola para os nossos meninos, liberdade; é saúde para fazer a vida, meu
amor! E será que nós sabemos conjugar esse
verbo amar!".

É para nós pensarmosfrefletírmosl Desculpem
a exaltaçâo, (Palmas.)
Passaremos, agora, a exibição de um vídeo a
este respeito.
(Projeção de vídeo)
(Continuam as projeções)
(Cont. a projeção cinematográfica)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Srs. Constituintes, esta Subcomissão, que ouviu aqui, nestes
dias todos de audição pública, estritamente a sociedade civil, que ouviu.representantes e os próprios deficientes mentais, que ouviu a Associação
dos Acoólatras Anônimos, ouviu os deficientes
auditivos, ouviu negros, ouviu as populações indígenas, os próprios índios, ouviu homossexuais,
ouviu os deficientes físicos, ouviu os osteomizados, ouviu os hansenianos e talassêmicos, ouviu
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~----------------------------_:.-_-----------os deficientes visuais, os hernofílícos, os presidiários e, agora, teria que se preparar para ouvir,
e vai ouvir, a Confederação Israelita do Brasil; esta
Subcomissão sente que teria que discorrer sobre
muitos momentos sobre a atividade externa de
hoje à tarde no presídio da Papuda. Teríamos
também, certamente, que falar sobre esse trabalho do programa do Ministério da Cultura com
populações Confinadas, mas o tempo é terrível.
A própria visita à Papuda obrigou-nos a um atraso,
que gostaríamos não tivesse ocorrido. E temos
ainda que propiciar a 'alguns Convidados tomem
o avião ainda na noite de hoje para São Paulo.
Então, vejam V. Ex", em cima de todo esse
material rico que se teve, em cima da nossa visita,
do que aqui foi dito, do que aqui visualizado, é
terrível para a Presidência ter que tomar uma atitude acerca dos fatos que nos vão sendo colocados.
Solicito às lideranças da Confederação Israelita
do Brasil cedam uns minutos à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a fim de que
o Antropôloqo Eduardo Viveiros de Castro, do
Museu Nacional do Rio de Janeiro, e representando a SBPC, use uns minutos dos Senhores
- e S. S', tenho certeza, estará viajando no mesmo avião que levará os Senhores a São Paulo.
Pedimos a compreensão do Sr. Eduardo Viveiros
de Castro para que faça o seu depoimento o mais
sucinto e breve possível.
Concedo a palavra ao Antropólogo Eduardo
VivEliros de Castro.

o SR. EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO Sr. Presidente, em primeiro lugar, agradeço ao
Representante da Federação Israelita este empréstimo do tempo, que será o mais breve possível, até porque, também, tenho que tomar o avião.
Também peço desculpas por ter, de certa maneira, interrompido um debate, uma reflexão que
estava em curso.
Estou aqui como Representante da SBPC e
encarregado de apresentar, expor a sua proposta.
A SBPC tem uma proposta ampla atinente e
várias matérias da Constituinte. No caso, em particular, vou expor apenas o capítulo referente às
populações indígenas, tema que foi largamente
disc:utido esta manhã por representantes dos povos indígenas. O texto que lerei foi também elaborado em diálogo com a União das Nações Indígenas, Órgão de representação dos povos indígenas.
.Antes de iniciar esta exposição, mencionarei
uma estranha Ironia, o fato de o Estado brasileiro,
o Governo brasileiro sempre se recusar, por vários
motivos, a admitir que as nações indígenas sejam
nações, que os povos indígenas constituam nações. Há todo um debate muito polêmico em
tomo do termo nação e do uso do termo nação
para designar os 'povos indigenas no Brasil. Não
obstante, ironicamente, trata esses povos indígenas como nações, apenas como nações inimigas.
Todo o tratamento dado pelo Estado brasileiro
aos povos indígenas é efetivamente um tratamento de povo inimigo, ou seja, um povo que tem
que ser desterritorializado, tem que ser subjugado,
contrclado e, de preferência, assimilado. Isto é,
a noção de assimilação que, em linguagem mais
polida, se transforma na noção de integração, nada mais é do que uma variante do etnicídio. Este
é o estado presente das coisas.

Os povos indígenas, hoje, estão basicamente
sob a tutela não da FUNAI, como se poderia imaginar, mas do Conselho de Segurança Nacional.
As terras indígenas são matéria de segurança nacional, os índios são problemas de segurança nacional. É de se espantar, mas não são só eles.
Os camponeses também. Hoje quem decide sobre que terras os índios devem ter é o Conselho
de Segurança Nacional. Como se sabe, a política
é de fragmentação, de dispersão, e não de demarcação. Uma série de medidas muito claras, embora bastante obscuras, porque são muito pouco
controladas pela sociedade, incide atualmente sobre as terras indígenas e que exercem essas medidas, quem determina essas medidas é o Conselho
de Segurança Nacional, tais como: não demarcar
terra indígena em área de fronteira, não demarcar
áreas indígenas contíguas, não demarcar terras
indígenas próximas a cidades. Então, os índios
são tratados, efetivamente, como povos inimigos
que ameaçam a integridade territorial do Brasil,
o que é, no mínimo, ingenuidade, e, no máximo,
máfê, o que é absurdo.
Passo a ler a proposta do SBPC:
DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS

Justificação
A Nação brasileira tem uma grande dívida
com os primitivos habitantes do nosso território. Alguns milhões de indígenas que o habitavam no início da colonização estão hoje
reduzidos a poucas centenas de milhares.
Foram escravizados e dizimados, e suas terras confiscadas sistematicamente pela lei e
pela força. Não obstante, legaram-nos grande parcela de descendentes hoje integrados
na sociedade nacional. Um riquíssimo patrimônio cultural está presente no nosso dia
a dia, que também é um legado indígena.
Uma variada gama de estudiosos nacionais
e estrangeiros têm contribuído para o conhecimento da extensão e significado desse patrimônio, transformado pois em grande herança social da humanidade. Entretanto o
processo predatório e dizimador desencadeado pela colonização continua a ameaçar
o cotidiano das nações indígenas que se encontram em território nacional. Cabe à nova
Constituição dotá-Ias de uma legislação básica que' garanta sua sobrevivência e identidade. As proposições aqui sugeridas resultam de uma trabalho conjunto de antropólogos e membros das nações indígenas.
Art. 1° O Governo Federal, reconhecendo as populações indígenas como parte integrante da comunhão nacional, elaborará legislação específica com vistas à proteção
destas populações e de seus direitos originários, como primeiros habitantes do território
nacional. A legislação compreenderá medidas tendentes à:
1-permitir que as populações indígenas
se beneficiem, em condrções de igualdade,
dos direitos e possibilidades que a legislação
brasileira assegura aos demais elementos da
população, sem prejuízo dos seus usos e costumes específicos;
U- promover o apoio social e econômico
às referidas populações, garantindo a devida

proteção às terras, às instituições, às pessoas,
aos bens e ao trabalho dos índios;
1II - o apoio a que se refere o inciso 11
ficará a cargo de um órgão da administração
federal.
§ 1° A legislação prevista neste artigo
criará possibilidades para um convivio justo
e pacífico das populações indígenas com o
conjunto da sociedade nacional, garantindo
condições para a preservação de sua identidade.
§ 2° . A legislação especial para as populações indígenas não deverá impedir que eles
gozem dos benefícios de toda a legislação
nacional.
E um ponto importante, porque há necessidade, evidente, de uma legislação específica sobre
os povos indígenas, pois a existente sempre foi
utilizado contra os povos indígenas, como forma
de limitação de seus direitos. Foi uma perversão
da noção de proteção, isto é, a noção de que
deve existir uma legislação específica para uma
minoria específica, e isto foi sempre sistematicamente pervertido e transformado em mecanismo de repressão à representação política e à defesa dos interesses dos índios pelos índios.

Art. 2° As terras ocupadas pelos índios
são inalienáveis, a eles cabendo a sua posse
permanente e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais, do solo e subsolo, dos fluxos vivos da
natureza (nascentes, aguadas e cursos dágua), assim como de todas as utilidades nessas terras existentes.
§ 1° São terras ocupadas pelos índios as
extensões territoriais por eles habitadas, as
utilizadas para caça, pesca, coleta, agricultura
e outras atividades produtivas, bem como
todas as áreas necessárias à sua reprodução
física e cultural, segundo seus usos e costumes próprios, estando incluídas as áreas necessárias à preservação de seu meio ambiente e de seu patrimônio cultural.
§ 2° As terras ocupadas pelos índios são
bens públicos federais indisponíveis, sendo
inalterável a sua destinação.
§ 3° Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de atos de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras ocupadas pelos índios ou das
riquezas naturais do solo e do subsolo nelas
existentes.
§ 4° A nulidade e a extinção não dão aos
titulares de domínio, possuidores, usuários,
ocupantes ou concessionários, o direito de
ação ou de indenização contra os índios e
o poder público, pelos atos por eles próprios
praticados.
Art. 3° A União, o Congresso Nacional,
o Ministério Público, as comunidades incligenas, suas organizações e o órgão oficial de
proteção aos índios são partes legitimas para
ingressarem em juízo em defesa dos interesses dos índios.
§ 1° São comunidades incligenas as que
se consideram segmentos distintos da sociedade nacional em virtude da consciência de
sua continuidade histórica com sociedades
pré-colombianas.
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§ 2° Nas ações propostas que envolvam
comunidades indígenas ou suas organizações, o Juiz dará Vistas ao MinistérioPúblico
que participará no feito em defesa do interesse indígena.
Estes são os pontos. Tenho apenas dois comentários a fazer.
Referi-me, em primeiro lugar, ao espírito que
deveria orientar esta legislação, um espírito de
assegurar os direitos indígenas, sem prejudicar
os direitos que eles têm como cidadãos brasileiros.
Quanto aos outros dois aspectos, um se refere
à questão das terras indígenas, que, como é de
conhecimento mais do que público, o direito às
terras é a condição indispensável, sine qua non
de preservação dessas populações.
Sublimo a Importância de se atentar para a
questão da garantia do usufruto exclusivo pelos
povos indígenas das riquezas do subsolo das terras que eles ocupam, que são da União. Este
ponto é fundamental, porque, como sabemos,
há todo um conjunto de interesses, extremamente
poderosos, visando em nome de um interesse
dito nacional, porque nada mais é, infelizmente,
na maioria dos casos, um nome que os que têm
poder dão aos seus interesses privados, de se
apropriar dos recursos naturais existentes nas terras da União ocupada pelos índios, este ponto
exige reflexão, exige definição muito clara.
Por fim, o fato que o Ministério Público deve
passar a ter o dever de assistir as populações
indígenas, as organizações indígenas na defesa
dos seus interesses É preciso que a legislação
que protege os direitos das populações indígenas
não seja simplesmente tomada como um capítulo
menor do Código Civil e derivado para uma autarquia que tem, como sabemos, uma tristíssima
trajetória dentro da história indígena brasileira, tal
como a FUNA!.
Era o que tinha a dizer. Agradeço. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Agradecemos ao representante da SBPC, Antropólogo
Eduardo Viveiros de-Castro, suas palavras e entrega da proposta da SBPC - Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência, sobre as populações
indígenas.
Mencionamos a presença, muito honrosa para
a Subcomissão, de S. Ex' o Constituinte Fábio
Feldmann, que acompanha as Lideranças da
Confederação Israelita do Brasil.
No tema das Minorias Étnicas ouviremos a
Confederação Israelita do Brasil.
Convidamos para depor e fazer parte da Mesa,
o Sr. Abraham Lüowenthal.
Gostaríamos de convidar S. Ex' o Constituinte
Fábio Feldmann para fazer parte da Mesa.
Com a palavra o Sr. Abraham Luowenthal.
O SR.ABRAHAM LUOWENTHAL - Sr. Constituinte Ivo Lech - Presidente da Subcomissão
dos Negros, População Indígena, Pessoas Deficientes, e Minorias,Sr. Relator,demais Deputados
integrantes desta Subcomissão:
Manifestamos a nossa honra e privilégiode poder estar aqui junto a V. Ex" falando em nome
da comunidade israelita do Brasil,através da Confederação Israelita do Brasil, o órgão que representa toda comunidade judaica no Brasil.
Preparamos um documento e gostaríamos de
lê-lo neste momento, pois consubstanciá toda a

nossa posição em face da edição da nova Constituição no Brasil.
A comunidade judaica no Brasilvive,hoje, exatamente como todos os demais segmentos da
sociedade civil brasileira, momentos de expectativa, mas também de esperança e otimismo em
relação à nova Constituição do País. Acredita esta
comunidade que a Providência está dando exclusivamente, e não por acaso, aos brasileiros, a rara
oportunidade como também a grande responsabilidade de redigir uma Lei Magna que possibilite
criar uma sociedade regida pela justiça social,
pela igualdade de oportunidades, peja couvívência amistosa e onde o respeito aos direitos humanos só encontre paralelo na ênfase dada aos deveres humanos de todos os cidadãos desta Nação.
Os judeus brasileiros não têm nenhuma reivindicação específica, porque não pretendem nenhum privilégioem particular, e sim apenas aqueles direitos devidos a todo ser humano em geral,
a todo o cidadão deste País, em particular, propugnando por uma sociedade pluralista. Para que
esta finalidade seja conseguida, basta que nossa
Lei Maior adote, em sua essência, e explicite,em
sua redação final,os conceitos contidos na Declaração Universaldos Direitos do Homem da ONU,
incluindo o direito de o indivíduo ser diferente
dos demais e os de as diversas comunidades que
integram a nossa Nação manterem a sua individualidade religiosa ou cultural, sempre que desta
não resultem prejuízos ou indevidas interferências
sobre os demais segmentos da sociedade.
A comunidade judaica neste Pais aproveita a
oportunidade para enfatizar que, paralelamente
à Constituição, se criem mecanismos legais adequados para desencorajar o desrespeito aos direitos nela consignados e para evitar que eles sejam
manipulados, quer por maiorias eventuais, quer
por minorias que se queiram aproveitar de forças
ou circunstâncias conjunturais de natureza nacional ou internacional, razão pela qual subscreve
a norma contida no art. 10 e §§ 19 e 2 9 do Anteprojeto Constitucional da Comissão Afonso Arinos,
que dispõe:

"Art. 10. Os direitos e garantias constantes desta Constituição têm aplicação imediata.
§ 19 Na falta ou omissão da Lei o juiz
decidirá o caso de modo a atingir os fins
da norma constitucional.
§ 2° Verificando-se a inexistência ou
omissão da lei, que inviabilize a plenitude da
eficácia de direitos e garantias assegurados
nesta Constituição, o Supremo Tribunal Federal recomendará ao Poder competente a
edição da norma que venha a suprir a falta."
Serão asseguradas, outrossim, ao brasileiro nato, como ao naturalizado, os mesmos e integrais
direitos, com a exceção do exercício ao cargo
de Presidente da República e seus substitutos legais.
Em relação aos direitos das comunidades cultivarem suas tradições, costumes e crenças, sem
prejuízo de seus plenos direitos políticos, a comunidade judaica, aqui representada pela Confederação Israelita do Brasil, ao ensejo do encontro
com os Membros integrantes da Subcomissão
dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes, Minorias,da Assembléia Nacional Consti-
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tuínte, apresenta, a título de colaboração, sugestões relativas a interesses de qualquer minoria:
1° Substituição do § 1° do art. 153 da
atual Constituição, com a adoção da redação
do art. 11 do Anteprojeto Constitucional da
Comissão Afonso Arinos e seus parágrafos,
assim enunciados:
"Art. 11. Todos são iguais perante a lei,
que punirá como crime qualquer discriminação atentatória aos direitos humanos.
§ I' Ninguém será prejudicado ou privilegiado em razão de nascimento, raça, cor,
sexo, trabalho rural ou urbano, religião, convicções políticas ou filosóficas, deficiência física ou mental e qualquer particularidade ou
condição social.
§ 2° O Poder Público, mediante programas específicos, promoverá igualdade social,
econômica e educacional.
§ 3° Lei complementar amparará de
modo especial os deficientes de forma a integrá-los na comunidade."
2° A adoção das normas constantes do
art. 19 e parágrafos do Anteprojeto Constitucional da Comissão Afonso Arinos, a saber:
"Art. 19. É livre a manifestação do pensamento, de crença religiosa e de convicções
filosóficas e políticas.
§ 1° As diversões e espetáculos públicos
ficam sujeitos às leis de proteção da sociedade.
§ 2° Cada um responderá, na forma da
lei, pelos abusos que cometer no exercício
das manifestações de que trata este artigo.
§ 3° Não é permitido o incitamento à
guerra, à violência ou à discriminação de
qualquer espécie."
Estas sugestões visam a ampliar o alcance da
punição através da lei, de modo a abranger todas
as formas de preconceitos.
3 9 No concernente à Educação, ratificamos o que se contém no art. 384, e seguintes,
do Anteprojeto Constitucional da Comissão
Afonso Arinos, acrescentando-se ao texto a
garantia de as escolas privadas exercerem
o direito do ensino de religião,idioma e tradições que lhe são peculiares.
4° Garantir a qualquer um a observância
dos dias de guarda tradicionais, sem o risco
de prejuízo insanável.
Assim, a realização de eleições em todos
os níveis,de exames vestibulares em universidades e eventos similares, deverão levar em
contas esses dias, em particular o sábado,
que é dia de guarda, consagrado em vários
cultos religiosos de representação expressiva
na sociedade brasileira.
5° Garantir a assistência religiosa às Forças Armadas e auxiliares, e nos estabelecimentos de intemação coletiva, nos termos
do § 1° do art. 20 do Anteprojeto Constitucional da Comissão Afonso Arinos.
6° Incluirno contexto Das Garantias individuais a possibilidade de manutenção de
cemitérios particulares por associações religiosas, tal qual está previsto nos §§ 2° e 3°
do art. 20 do Anteprojeto Constitucional da
Comissão Afonso Arinos.
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Finalmente, desejamos, como já antes assinalado, enfatizar que a livre expressão do pensamento, incluindo a publicação de livros, jornais
e periódicos, não tolerará a propaganda nem o
indtamento de preconceitos de raça e de religião.
Outrossim, nessas manifestações explícitas de
pensamento e respectivas edições não será permitido o anonimato, tal como exposto no art. 141
do § 5° da Constituição de 1946.
fi Confederação Israelita do Brasil se coloca
à disposição da Subcomissão dos Negros, População Indígena, Pessoas Deficientes,Minorias,para prestar quaisquer esclarecimentos que se julgarem necessários, bem como colaborar com o
Congresso Nacional na feitura da legislação ordinária que diga respeito às Minorias.
Este é o documento, Sr. Presidente, que consubstancia a posição da comunidade judaica.
Registro,nesta oportunidade, além da presença
honrosa do Constituinte Fábio Feldemann, a Comíssãc da Confederação Israelita do Brasil se
compõe dos Drs. Mário Black, São Shazam e Sílvio Kehlner, todos membros integrantes da Confederação Israelita do Brasil.
Vamos deixar este documento com V. Ex', como dito nele, estamos inteiramente à disposição
desta Subcomissão. (Palmas.)
() SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Agradecemos a S. Ex' o Constituinte Fábio Feldmann,
acompanhando as Lideranças da Confederação
Israelita do Brasil.
Agradecemos pela presença, honrosa para a
Subcomissão, aos Drs. Abraham Lowenthal, Mário IBlack, Sansão Shazam e SílvioKehlner.
Cumprimos com mais uma tarefa da Subcomissão, ouvindo o segmento de uma minoria étnica, com o brilhantismo da presença e com o
documento apresentado, trazendo também a esta
Subcomissão a presença enriquecedora do Constituinte Fábio Feldmann, que muito nos alegrou.
Temos a certeza de que, com a mesma seriedade
que enfocamos todos os temas até aqui abordados, iremos debruçar-nos sobre este documento
e cumprir o nosso papel de Constituintes.
Muito obrigado. (Palmas.)
Ouviremos, agora, o Representante da Fundação Oswaldo Cruz, representando o Centro de
Estudos e Saúde em Populações Indígenas, o Pesquisador Manoel Cesário.
O SR. MANOEL CESÁRIO - Sr. Presidente,
pretendo ser mais bre possível, devido ao adiantado da hora.
~~radecemos à Presidência desta Subcomissão e aos presentes a oportunidade que nos está
sendo dada de reforçar uma discussão amplamente encaminhada aqui, a discussão da causa
indígena, enfocando assunto que ainda não foi
levado à pauta - saúde indígena.
A Fundação Oswaldo Cruz tem uma experiência muito grande ná área de pesquisa, ensino
e prestação de serviços na área de saúde, mas
sempre em populações brancas. Em 1985, a partir de um interesse demonstrado pela FUNAI, foi
feita uma primeira viagem à área indígena e encaminhadas algumas propostas de trabalho junto
à FClNAl, que não foram levadas a termo, mas
que também foram encaminhadas às populações
do "Irupo indígena lanomani, e ao CIMI - Conselho Indigenista Missionário,onde chegamos a mi-

rustrar alguns cursos para os agentes de saúde,

não índios deste Conselho.
Em 1986, por ocasião da VIII Conferência Nacional de Saúde, no desdobramento do subtema
Proteção à Saúde Indígena, participamos, representando a Fundação, e também cooperamos
na elaboração do relatório final. E é inspirado
nesse relatório final, e contando com o apoio da
Comissão Nacional de Reforma Sanitária, que tomamos a liberdade de encaminhar a esta Subcomissão da Assembléia Nacional Constituinte, através do Constituinte Chico Humberto, um projeto
de emenda ao texto que trata da causa indígena.
Esta é uma emenda muito pequena, que teria
a liberdade de lê-Ia, e, depois, encaminhá-Ia à
Presidência desta Mesa, para que fosse acompanhada e apoiada.
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Para finalizar, passamos ao periodo de debates.
Concedemos a palavra ao Constituinte José
Carlos Sabóia.

Esta nossa proposta não pretende ser inovadora. Ela é baseada no relatório final do Subtema
Proteção à Saúde do Índio, da VIII Conferência
Nacional de Saúde, que contou com a presença
de representantes não só do Ministérioda Saúde
e da FUNAI, como também de todas as organizações civis ligadas à causa indígena. E ela tem
o respaldo da Comissão Nacional de Reforma
Sanitária, na sua proposta de emenda também
constitucional, na medida em que os interesses
não se chocam, mas se sobrepõem e se completam.
Assim,tomo a liberdade de encaminhar à Presidência desta Mesa e pedir o interesse na defesa
de mais este .aspecto da causa indígena.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SABÓIA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constitumtes, aqueles que conseguiram se manter até
o final desta maratona civica constituinte de hoje:
Gostaria, se fosse possível, um dia transmitíssemos um pouco de tudo o que se passou por
aqui, e toda esta preocupação, que não é somente
preocupação histórica, pois for mais do que isso,
uma dedicação e afinco nos trabalhos, uma seriedade política, uma clareza política de todos os
Membros desta Subcomissão que participaram
desses trabalhos, e de todos aqueles membros
que acompanharam o desenvolvimento destes
trabalhos, que vai desde o seu Presidente, o seu
Relator, até às pessoas que secretariaram esta
Subcomissão.
Foi um trabalho muito bonito. Eu não diria que
estamos de parabéns. Diriaque a sociedade brasileira mostrou uma de suas faces nesta Subcomissão. E toda a minha preocupação é de como
vamos tentar mostrar esta face da sociedade brasíleira que passou por aqui, de um Estado que
joga as pessoas na lata do lixo, de todas as minorias, dos negros, dos índios, das pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, dos presídiários Como é que vamos tentar revelar esse negativo do Estado no processo de luta política, que
vai ser a aprovação da nova Constituinte? Esta,
a mmha preocupação.
Tudo o que foi colocado aqui, com competência política, com dignidade, por todos os cidadãos que aqui apareceram, representando as entidades nacionais, nos mostrou uma só coisa: asociedade civil no Brasil avançou, atingiu a modernidade, atingiu a lucidez política de não aceitar
convivercom um Estado autoritário, com um Estado que vive de costas para a sociedade, que
nega a existência da sociedade.
Para encerrar, só direiuma coisa. Ficamos chocados com o que vimos, com as torturas, com
presos que chegam baleados e são colocados
numa solitária, como tivemos oportunidade de
vê-los hoje, torturas físicas, presos mordidos por
cães, e várias denúncias de tortura. Também o
que significava o depoimento, a ousadia daquele
preso que se encontrava em uma solitária, por
estar tentando organizar e ser o mediador entre
os 460 presos e a Direção do Presídio. E em
fazendo isso, e em sendo respeitado, e em evitando a morte, faz4 anos que não existe morte entre
eles, que eles não se assassinam, eles não se
matam então, ele e seus quatro companheiros
foram punidos.
Para mim, todo este significado dessa visitafeita
hoje aos presidiários passa por uma coisa chamada a organização da sociedade civil, que se manifestou com força e com a decisão histórica de
mudar a sociedade nesta Constituinte. O que
compete ao Presidente, meus parabéns. O que
compete ao nosso Relator, meus parabéns. E
compete a todos nós, a toda a sociedade brasileira, a esperança de que possamos avançar.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Agradecemos ao Pesquisador Manoel Cesário por ter tido
a gentileza e a paciência de ter vindo aqui e ter
aguardado até este momento para enriquecer os
debates desta Subcomissão.

Hoje tivemos um dia muito tumultuado, mas
o terminamos com um espaço de liberdade. Nós
o terminamos com a manifestação de um Antropólogo e Pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz,
e com um espaço de liberdade, de libertação de

':Nól.art. 19 :
E dever do Estado garantir o acesso das
nações indígenas às ações e serviços de saúde, bem como sua participação, na organização, gestáo e controle dos mesmos.
Art. 2° O gerenciamento das ações e
serviços de saúde para as nações indígenas
será de responsabilidade de uma agência específica, que contará com representação das
referidas nações.
§ 1o Cabe a esta agência integrar o sistema específico de saúde para os índios ao
sistema nacional.
§ 2° A agência mencionada no caput
deste artigo será vinculada ao Ministério responsável pela coordenação do Sistema Único de Saúde.
§ 3° O Estado assegurará o respeito às
especificidades próprias de cada nação indígena, garantindo que:
1° Ao nível local, os serviços se fundamentem na estratégia da atenção primária
à saúde, adaptando-se às especificidades etnoculturais e de localização geográfica.
2° Os serviços locais contem com os serviços de maior complexidade, localizados
preferencialmente a nível regional.
3° O nívelregional seja o ponto de articulação entre os serviços específicos do Sistema de Saúde para os índios e o Sistema
Nacional de Saúde."
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pessoas, que, através do teatro, são capazes de
recriar as condições de miséria, de opressão, de
falta de espaço físico, elas são capazes de dizer
que são maiores do que todas as limitações, do
que toda a crueldade a que o Estado lhe submete.
Resta uma esperança, e por isto todos nós estamos aqui.
Meus parabéns a toda esta Subcomissão e a
toda sociedade brasileira, por este trabalho bonito
que fizemos aqui. (Palrnas.)

o SR. PRESIDENTE(IvoLech) -

No encerramento dos nossos trabalhos, para coroá-los, comunicamos a presença de S. Ex" a Constituinte
Abgail Feitosa, que, com sua presença na noite
de hoje, no encerramento das audições públicas
desta Subcomissão, muito nos honra.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SABóIA - Sr. Presidente, peço a palavra apenas
para dizer que o Constituinte Fábio Feldmann
pediu-me esclarecesse que S. Ex' não estava aqui
somente acompanhando a representação da minoria judaica neste País. Estava aqui também como uma das pessoas que mais se interessam
e apóiam toda esta questão, que inclusive, está
fazendo uma proposta constitucional sobre a
questão indígena neste País, fortalecendo todas
as propostas que colocamos e toda questão na
forma como foi discutida nesta Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE(IvoLech) - Com a palavra o nobre Constituinte Salatiel Carvalho.
O SR. CONSTITUINTE SALATIEL CARVALHO
- Sr. Presidente, Sr. Relator,Colegas aqui presentes, as minhas palavras, neste momento em que
estamos encerrando as audiências públicas, externam, antes de mais nada, o nosso sentimento,
e são palavras também que demonstram a felicidade que tivemos em compartilhar momentos
com as pessoas mais sofridas da nossa sociedade. Para mim, foram momentos que enriqueceram profundamente, a nossa experiência de vida. Pudemos sentir aqui todo um realismo dos
depoimentos que foram dados por pessoas que
sentem na própria pele os problemas. Tivemos
aqui colocações e depoimentos que não apenas
foram peças de retórica, foram testemunho dado
com toda a força da realidade, da verdade de
pessoas que estão envolvidas em situações muito
mais difíceisdo que aquelas que, costumeiramente, temos que enfrentar no nosso dia-a-dia, no
nosso cotidiano.

da sociedade, pelo fato de pertencerem a esses
segmentos da SOCIedade, acredito que a opinião
pública também se sensibilizará,e aí, sim, teremos
uma mudança real na mentalidade da sociedade
brasileira,que resultará em uma qualidade de vida
melhor para nossos Irmãos, que, infelizmente, estão presos a algum tipo de problema que lhes
dificulta uma convivência, talvez com mais liberdade, talvez com mais espaço, como realmente
tivemos oportunidade de escutar.
Ainda nas minhas palavras fínats, devo elogiar
a serenidade de nosso Presidente, a sua competência. Também enfatizoque, para mim, a condução dos debates, a condução destas audiências
pelo Presidente para mim se constituiu em lição,
porque aqui como integrantes desta Subcomissão, tivemos verdadeiras aulas.
Aqui encerro as minhas palavras, reafirmando
que para mim foi realmente uma experiência riquíssima poder ouvir aqui todos os depoimentos
apresentados.
O SR. PRESIDENTE(IvoLech) - Com a palavra o nobre Relator, Constituinte Alceni Guerra
O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, desde o começo, quando observamos o calendário, sabíamos que esta
seria uma semana exaustivamente fatigante, e me
parece que, se não chegamos à exaustão, foi porque o tema nos encantou e nos abosorveu
Tenho uma ponta de tristeza em ver que o
meu cargo me tira da linha de frente, me transformou num burocrata embasbacado. Tenho aqui
dezenas de propostas para ler com atenção e
nenhuma delas pode ser recusada, peremptoriamente. Recebi a comunicação de que está retido
na Secretana Geral um número ainda não definido de propostas que devem chegar entre hoje
e .amanhê e depois de amanhã. Por este motivo,
não acompanhei o Presidente e os demais Constitumtes ao Presídio da Papuda, hoje à tarde. E'
creio que não posso acompanhá-los na visita de
amanhã.
Entretanto, pretendo pedir ao Sr. Presidente
convoque uma reunião para quinta-feira, quando
penso em apresentar-lhes a listagem de todas
as propostas aqui oferecidas, com suas indicativas
de ações, complementações e contradições, para
que possamos, já na quinta-feira, ordenar a nossa
linha de anteprojeto e o nosso relatório.
Desde o começo afirmei que não gostaria que
este relatório fosse personalizado, mas que fosse
um relatório feito a tantas mãos quantas as que
temos aqui na Subcomissão. Este trabalho de
ordenamento me parece de extrema seriedade.

Portanto, ao encerrar estas audiências públicas,
também ratificoa minha preocupação, no sentido
de que tudo aquilo que foi dito aqui, entre estas
quatro paredes, pudéssemos encontrar uma forPeço, então, ao Sr. Presidente, convoque para
ma de levar a força dos testemunhos aqui presta- quinta-feira, pela manhã, a primeira reunião, para
dos por todas as pessoas que por aqui passaram, que possamos debater este relatório e o início
pudéssemos estender tudo isto à opinião pública. , do anteprojeto. E que convoque também uma
reunião quinta-feira, no fim da tarde, porque, pareAssim como nós, que representamos aqueles
ce-me, é insuficiente uma só, na quinta-feira.
que nos mandaram para cá, fomos sensibilizados,
fomos tocados pelo que aqui foi colocado, creio
Congratulo-me com o Sr. Presidente pela sua
que a sociedade brasileira, ao ser informada, ao
serenidade e a sua capacidade de realmente bem
tomar conhecimento dos dramas vividos pelos
dirigir uma reunião, e faço aqui um elogio e me
deficientes, pelos presidiários, pelos índios, pelos
congratulo com a presença dos Constituintes que
homossexuais, pelos negros, enfim, por todos
se encontram aqui neste momento, e, se me peraqueles que se sentem à margem do dia-a-dia
mite Constituinte SaIatielCarvalho,faço um elogio
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ao nosso Constituinte José Carlos Sabóia, que
foi realmente a alma e o coração desta Subcomissão.
Acredito que, nos próximos dias, possamos dar
uma satisfação a esta sociedade de que aqui se
trabalhou com seriedade e se tentou ir até o lírrnte
do possível.
Obrigado, Sr. Presidente. (palmas)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Comunicamos ao Plenário que a convocação para quintafeira já está pronta para às 9 horas, e a outra
sessão a partir das 18 horas. (Pausa.)
Hoje à tarde tivemos ocasião de visitar, talvez,
a ante-sala do inferno. Tivemos a oportunidade
de nos revoltar e, ao mesmo tempo, de nos envergonhar. Eu diria que, se fosse um diretor, ou se
a mim fosse dada a oportunidade de dirigir um
documentário, começaria com uma tomada de
uma das cenas que vimos na entrada das solitárias, um monte de lixo,mas terminaria essa tomada com outro plano, com uma tomada do rosto
bonito da atrizMariaRitaFreire Costa, que oportunizou a nós, Constituintes, oportunizou aos convidados da Subcomissão, um momento de acreditar, um momento de se conscientizar que esta
questão e que todas as questões da sociedade
brasileira, principalmente esta, só se conseguirá
também vencer e equacionar com amor, com
trabalho, com seriedade, com dedicação.
É um trabalho que inova, trabalho que, até de
certa forma, tem um paralelo com a nossa missão
de Constituintes, de criar coisas novas, de recriar,
de fazer um documento constitucional, um documento que não deixe o homem em fração de
homem, mas que devol~a ao homem a dignidade
de homem.
Aqui está a nossa missão, aqui está o nosso
desafio.
Esta Subcomissão, que amanhã deverá estar
às 4 horas e 30 minutos na Base Aérea, para
nos deslocarmos a uma aldeia no sul do Paraná,
sente-se honrada em poder dizer,neste momento,
que cumpriu o seu dever. Ouviu apenas e tão-somente nesta Subcomissão a sociedade civil, e
temos a certeza de que vamos levar este trabalho
da melhor maneira possível. Com a inteligência,
trabalho e dedicação do nobre Relator Alceni
Guerra, com a participação de todos os Constituintes integrantes da Subcomissão, haveremos,
por certo, de fazer um trabalho que venhamos
a poder encarar a sociedade civil de frente, nos
olhos.
Muito obrigado, Maria Rita, por esta lição de
vida; muito obrigado, Maria Rita, por nos dar a
condição de nos poder comparar ao seu trabalho,
um trabalho do novo, da recreação, um trabalho
que tem um profundo compromisso com a verdade, com a dignidade, com a clareza e com o
respeito à pessoa humana.
S!"". e Srs Constituintes, declaramos encerrados
os trabalhos de audição pública da Subcomissão
dos Negros, População Indígena, Pessoas Defícientes e Minorias.
A Subcomissão está convocada e convidada
para estar na Base Aérea de Brasília, amanhã,
às 4 horas e 30 minutos, e quinta-feira, nesta
mesma sala, às 9 horas, para os trabalhos de
apreciação das propostas constitucionais.
Boa-noite e muito obrigado. (Palmas)
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COMISSÃO DA FAMfLlA, DA
EDUCAÇÃO, COLTORA E
ESPORTES, DA CIÊNCIA
E TECNOLOGIA
E DA COMUNICAÇÃO
SUBCOMISSÃO DA CIÊNCIA
E TECNOLOGIA E
DA COMUNICAÇÃO
ATA DA 10' REUNIÃO, ORDINÁRIA,
DIA30 DE ABRIL DE 1987.

J;~EAUZADA

Aos trmta dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às nove horas e trmta
minutos, na Sala da Comissão de Serviço Público
Civil, Ala Senador Alexandre Costa, Anexo 11 do
Senado Federal, reumu-se a Subcomissão da
Ciência e Tecnologia e da Comunicação, sob a
presidência do Senhor Constituinte Arolde de Oliveira, com a presença dos seguintes Constituintes:
Antonio Gaspar, Arolde de Oliveira, Carlos Alberto
Caó, Cristina Tavares, Fausto Rocha, José Elias,
Koyu lha, Mendes Ribeiro, Olívio Dutra, Onofre
Corrêa, Pompeu de Souza e Roberto Vital. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou iniciados os trabalhos e solicitou fosse dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que
foi considerada aprovada A seguir, usaram da
palavra para apresentação de sugestões, na quinta
audiência pública, os Senhores Reverendos GuíIhermíno Cunha e Nilson do Amaral Fanini, Representantes, respectivamente das entidades ABCC
- Associação Brasileira de Comunicadores Cristãos e OME - Ordem dos Ministros Evangélicos.
Encerradas as exposições, os Constituintes Mendes Ribeiro, Olívio Dutra, Cristina Tavares, Fausto
Rocha e Artur da Távola interpelaram o primeiro
Expositor e os Constituintes Pompeu de Souza,
Cristina Tavares, Olívio Dutra e Artur da Távola
interpelara o Representante da OME - Ordem
dos I\\mistros Evangélicos. Findo os debates com
os Expositores, o Presidente Arolde de Oliveira,
registrou a presença, na reunião, do Constituinte
Marcondes Gadelha, Presidente da Comissão da
Família, da Educação, Cultura e Esportes, da
Ciência e Tecnologia e da Comunicação, que
usou da palavra para informar aos membros da
Subcomissão, a realização de uma reunião da
Comissão com os pró-Reitores de pesquisa das
Universidades Federais, marcada para o dia Cinco
de maio próximo, em João Pessoa, Paraíba Informou ainda que já acertou o transporte com a
FAB, que a viagem de ida e volta poderá ser realizada no mesmo dia e solicitou a eenflrrnaçâo
de presença dos membros da Subcomissão interessados em participar do evento. Em seguida,
os Constituintes Carlos Alberto Caó e Olívio Dutra
sugeriram à Mesa a inclusão de nomes e temas
para as próximas audiências públicas. A Mesa lamentou o não comparecimento a esta audiência
pública do Representante da CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O inteiro
teor cios debates será publicado, após a tradução
das notas taquigráficas e o competente registro
datilográfico, no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos,
às doze horas e vinte e sete minutos, convocando
os senhores Constituintes para a reunião ordinâ-

ria, a ser realizada, dia cinco de maio, às nove
horas e trinta minutos, para audiência pública
com as entidades FENAFAF -Federação Nacional dos Farmacêuticos, ALANAC - Associação
dos Laboratórios Nacionais, CFF - Conselho Federal de Farmácia, CEME - Central de Medicamentos, Fundação Oswaldo Cruz e EMBRAPAEmpresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; e
debate de Matéria Constitucional. E, para constar,
eu, Heloíza Helena Dias, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assmada pelo Senhor Presidente. - Onofre Cor-

rêa.

AJYEXO A ATA DA REUNIÃO ORDINA!?1A
DASUBCOMISSÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇÃO, REALIZADA
EM30 DE ABRILDE i 987, ÀS 9:30HORAS,
NA SALA DA COMISSÃO DE SERVIÇO páBUCO CML, ALA SENADOR ALEXANDRE
COSTA, SENADO FEDERAL, EA íNTEGRA
DO APAJYHAMENTO TAOO/GRÁFICO COM
PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR CONSTITUINTE AROLDE DE OUVEIRA, PRESIDENTE DA SUBCOMISSÃo.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da reunião da Subcomissão da Ciência
e Tecnologia e da Comunicação. Ouviremos, hoje, os depoimentos da Associação Brasileira de
Comunicadores Cristãos, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e da Ordem dos Ministros
Evangélicos.
Esta audiência pública foi convocada como
parte dos trabalhos da Subcomissão, para que
nós tivéssemos a oportunidade de ouvir no seio
da Subcomissão, a opinião de segmentos da sociedade, da mais alta importância, e que se utilizam dos meios de comunicação como veículo
para o seu trabalho religioso, o seu trabalho de
evangelismo, mas, principalmente, como entidades e instituições da sociedade que, no corpo
doutrinário da prática religiosa, têm a preocupação com o espectador, com o telespectador, com
o rádio-ouvinte, enfim, com o público, alvo de
mensagem que é veiculada nos meios de comunicação.
Acreditamos que essas três instituições: uma,
representando a religião católica; outra, a Ordem
dos Ministros Evangélicos, os grupos evangélicos
do Brasil; e uma associação que, justamente, engloba os profissionais ou não, que se utilizam
desses meios de comunicação.
Com isso vamos dar, à Subcomissão, a oportunidade de ouvir, nesses depoimentos, uma postura dessas instItuições, numa área muito importante. E com isso a Subcomissão completa o
seu ciclo mais importante de audiências públicas
dentro do espectro do seu temário de atividades.
Ouvimos desde a área da ciência e tecnologia,
passando pelas comunicações, depois pela comunicação social e, agora, estamos encerrando,
no dia de hoje, esta primeira etapa.
Na próxima semana, teremos, ainda na área
da ciência e tecnologia, ainda na área daqueles
que se preocupam e que sãõ o alvo final desse
desenvolvimento cientifico e tecnológico, que é
o trabalhador, teremos algumas instituições que
virão aqui para complementar os depoimentos.
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Eu convidaria o Reverendo Guilhermino Cunha,
Presidente da Associação Brasileira de Comunicadores Cristãos, que viesse à Mesa, para o seu
depoimento.
O SR. CONSmUINTE MARCONDES GADELHA - Sr. Presidente, só para dar um aviso à
Subcomissão. Nós temos um convite dos Pró-Reitores de pesquisa de todas as universidades do
Brasil, para um Encontro com a Subcomissão,
no dia 5, na Paraíba. Já nos entendemos com
o Mimstério da Aeronáutica, a respeito de transporte, e eu gostaria de ter uma manifestação de
cada um dos membros desta Subcomissão sobre
a possibllídade de ir até a Paraíba e nós discutiriamos a respeito do roteiro. Informo que a volta
pode ser no mesmo dia, ou no dia seguinte, a
critério da-maioria dos membros da Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Eu queria prestar um esclarecimento aos nossos
conferencistas presentes que, hoje, tivemos alguns eventos não programados, aqui em Brasília,
como a posse de Mimstros e os nossos Constituintes estão envolvidos com isso e em breve estarão aqui, Mas, o que é importante é que nós registremos esses depoimentos. E para isso a Mesa
está composta, além desta Presrdência, nós temos
o prestígio de ter conosco o Presidente da Comissão Maior, a qual nós integramos, o Constituinte
Marcondes Gadelha, que está aqui à minha direita
Também nos prestigi~ o Relator desta mesma
Comissão Maior, a qual nós integramos, o nosso
nobre colega, Constituinte Artur da Távola, também aqui na Mesa. E a Relatora desta Subcomissão, a qpem compete ouvir e interpretar os
anseios da sociedade, através desses depoimentos.
Sem mais delongas, nós vamos passar a palavra ao Reverendo Guilhermino Cunha, para o seu
depoimento.
O REVERENDO GUILHERMlNO CUNHA- Sr.
Presidente desta comissão, Sr. Constituinte Marcondes Gadelha, Sr. Relator e SI" Relatora da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação.
Em nome dos Comunicadores Cristãos do Brasil (ABCC), nós queremos registrar, prelímmarmente, a nossa gratidão por podermos participar
destes trabalhos, trazendo aqui, nesta audiência
pública, um pronunciamento que deixamos com
a Presidência e com os membros desta Subcomissão, na certeza de que o momento que nós
estamos vivendo é um momento singular na história do Brasil. Estamos vivendo uma hora de
crise e a palavra crise, quando analisada em caracteres chineses, ela se decompõe em dois aspectos: um aspecto é o de perigo, de nsco, e o outro
aspecto é o de oportunidade.
Assim, uma situação de crise é uma situação
extremamente arriscada, perigosa, mas é também
uma situação fértil, rica de oportunidades.
Quando nós analisamos a palavra crise, dentro
da mentalidade helênica, crise vem de crino que,
em síntese, em grego significa julgamento, uma
seperação, um divisor de águas.
E eu creio que a Assembléia Nacional Constituinte representa, na história do Brasil, no Sentido
mais profundo da palavra crise, não apenas na
mentalidade desses caracteres chineses de perigo
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e oporturudades férteis, ricas oportunidades, mas
também no sentido de crino, de dicernimento,
de julgamento.
Nós trazemos um pronunciamento bem singelo e considerariamos um pronunciamento curto.
Por que, tendo participado da Comissão Provisória de Estudo Constitucionais, eu sei que os
membros desta Subcomissão precisa é de uma
inundação de papel. Para evitar a inundação de
papel, nós trazemos um pronunciamento que
consideramos extremamente sintético.
Sr. Presidente e dignos membros desta Doutra
Subcomissão:
Deus quer o progresso científico dos povos.
As novas descobertas precisam ser colocadas a
serviço da vida e do homem. A verdadeira ciência
confirma e dignifica a fé, a pouca ciência afasta
o homem de Deus. A ciência pura, autêntica, verdadeira e comprovada aproxima o homem de
Deus a ciência busca a verdade, a fé proclama
a verdade e, diante dela, se inclina. Todos têm
direito de usufruir dos beneficios do progresso
da mona ciência e dos mais recentes desenvolvimentos da tecnologia.
Sobre transplantes. A ciência dos transplantes,
dentro do respeito à vida e à dignidade da pessoa
humana, deve ser .estimulada por esta Subcomissão.
Não se deve, não se pode admitir o comércio
de órgãos, entretanto, é preciso facilitara informação da existência do doador e do paciente que
precisa receber o órgão. Daí a necessidade de
se criar um banco de dados sobre doadores em
potencial e aqueles que carecem desses órgãos
para uma sobrevida útil, felize abençoada.

o Estado tem o dever, sem prejuízo da iniciativa
privada, de promover o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, estimulando a pesquisa, a
disseminação do saber, o domínio e o aproveitamento adequado das mais recentes descobertas
científicas que prolonguem e protejam a existência humana, ao invés de extingui-Ia. A Ciência
e a Tecnologia devem dignificar a vida e parece
que a sociedade moderna investe muito mais nas
pesquisas de armas que destróem a vida, do que,
em medicamentos que protegem a vida.
Ê nesse sentido que nós estamos pedindo aos
ilustres Constituintes, no sentido de atenderem
para estes aspectos. É necessárío incrementar
tecnologias nacionais, evitando a dependência estrangeira e protegendo os inventos nacionais,
através de uma eficaz lei de patentes; determinar
que os poderes públicos utilizem, preferencialmente, bens e sérvíços nacionais na área da informática, assegurando a adequação tecnológica.
Uma comissão de alto nível, nomeada pelo
Congresso Nacional, poderá fiscalizar a importação de tecnologia de ponta. Entretanto, Iimitando-a ao necessário para o nosso desenvolvimento
e, sempre que possível, providenciando a transferência de Know how e do direito sobre marcas
e patentes do produto acabado.
Ainda creio que o organismo govemamental
próprio deverá estabelecer critérios rígidos de
controle de qualidade do que é produzido e/ou
consumido dentro deste País, independentemente da lei seletiva da livre concorrência.
Preocupa-nos, também, como comunicadores,
a perspectiva dos desastres ecológicos. O cidadão
será protegido C[UlII1to a danos causados à sua

saúde e/ou economia, por falha devidamenste
comprovada em produtos industrializados, ou danos provocados pela execução de programas
científico-tecnológicos de qualquer natureza.
E, agora, um assunto extremamente delicado
que nós trazemos à consciência de todos os Constituintes aqui e dos que tomare, conhecimento
deste pronunciamento. Ê sobre a manipulação
e a engenharia genética.
Não é seguro agir contra a natureza. Toda e
qualquer interferência na natureza deve visar ao
bem e à dignidade da vida.A inseminação artificial
deve ser vista como um socorro, como um aUXI1io
da ciência aos pais que querem e não podem
procriar. Repudiar a idéia do útero de aluguel,
ou mãe de aluguel; e, ainda sobre esse bem maior
e supremo que é a vida, preservar e consagrar
o direito a uma existência digna. O aborto é um
cnme contra a vida, é um pecado contra Deus.
Há os casos clinicos que devem ser decidos pelos
profissionais de saúde, ouvido e respeitado o posicionamento da família.
E nós estamos de braços dados com o crescimento desordenado da população, não apenas
no Brasil, é mundial e não podemos omitir uma
palavra sobre planejamento familiar, 'porque o
crescimento desordenado da população dificulta
toda e qualquer forma de planejamento econômico, político, social adequado. Ê necessário uma
politica de planejamento familiar que respeite a
consciência do casal. Agora, é dever do Estado
assegurar o acesso à educação, à informação e
aos meios e métodos adequados de controle da
fertilidade, respeitando as convicções éticas e religiosas dos pais.
Toda conquista da Ciência e da Tecnologia será
utilizada para a preservação da vida. A morte de
uma pessoa não será provocada, nem mesmo
apressada, por nenhum pretexto. E a questão delicada da eutanásia, Srs. Constituintes.
O que dizer do sistema de comunicação social?
Sistema de comunicação social deverá atender
à sua função social, à elevação do padrão éticomoral do nosso povo e, acima de tudo, ao respeito
à verdade. Ê livrea veiculação e a difusão universal
da informação, visando a compreensão mútua
entre os indivíduos e o respeito aos fundamentos
éticos da família e da sociedade brasileira. Ê direito do cidadão informar e ser informado corretamente, por múltiplas fontes e dentro do respeito
ético dos valores, costumes e tradição do povo
brasileiro. Não se agredirá a sociedade, em nome
da liberdade de comunicação.
Por isso é preciso ter coragem de desagradar
e consignar o princípio constitucional da classificação prévia dos espetáculos, e é preciso ter coragem de impedir a veiculação daquilo que for atentatório à moral, à ética e aos costumes.
Eu gostaria ainda de que ocupasse a nossa
atenção, dentro desta área do sistema de comunicação social, a invasão do nosso espaço cultural.
Por isso, nós precisamos estimular a produção
de programas para os diversos sistemas de comunicação, programas compatíveis com a nossa cultura, respeitando as peculiaridades regionais e fazer essa produção. Exatamente em detrimento
da anticultura importada e alheia à nossa. Chamamos isso de invasão do nosso espaço cultural
e poderíamos chamar também de uma certa classificação que alguns veiculos estão produzindo
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na consciência brasileira, desrespeitando e agredindo pessoas e valores peculiares a cada região
do nosso Pais. Ê preciso gerar notícias e não
apenas repetir versões. Vou repetir: Ê preciso gerar noticia e não apenas repetir as versões que
são alimentadas pelos órgãos e agências internacionais, apresentadas e interpretadas de maneira,
não raro, tendenciosa.
Assegurar a liberdade e o direito de acesso de
todos aos meios de comunicação de massa, em
igualdade de condições e de tempo. Isto se amarra com o princípio 'que podemos'; desde agora,
dizer indelével de todas as Constituições, que é
o principio da isonomia constitucional.
Nenhuma informação ou dado sobre o cidadão
poderá ser armazenados por entidades governamentais ou particulares, sem o conhecimento e
o direito de acesso a elas, por parte do interessado,
ou pessoa por ele designada e dentro de um procedimento sigiloso. Ê o habeas data. Ê o direito
de saber que os "SNls" da vida sabem.
Ê preciso também falar no direito de antena,
quando nós pensamos no sentido ético das comunicações, porque, hoje, a televisão não apenas
pode mostrar-se dentro de sua casa, mas há tecnologia para expor a intimidade da sua própria
casa e da sua vida. A privacidade domiciliar é
direito líquido e certo; é um direito sagrado. Ela
não será invadida ou exposta pelos meios de comunicação. O repórter, e digo isto mesmo se
estivesse cercado de repórteres ou de veículos
de informação, e o veículo de informação serão
responsabilizados por distorções ou mentiras divulgadas. Assegurar o respeito à personalidade
e à imagem pública do cidadão comum e, especialmente, à imagem do homem público. Isso
é o direito de imagem, Srs. Constituintes. Divulgar
a verdade, somente a verdade e nada mais que
a verdade, só vai dignificar a boa imprensa, a
boa mídia. Garantir o direito de reposta no mesmo
veículo, na mesma localização, tamanho e destaque do agravo ou ofensa feita.Aqui, naturalmente,
um problema para nossa consciência, talvez, e
quem sabe, estamos diante do gigante das Mil
e Uma Noites, que, uma vez liberado da sua garrafa, é possível metê-lo lá dentro de novo - o pr0blema das mensagens subliminares. Ê vedado
aos meios de comunicação a veiculação de menue isso fosse possivel. E ainda mais: que os meios
de comunicação não veicularão mensagens que
estimulem a vilência, o lenocínio, a contravenção,
a pomografia, alucinógenos de qualquer natureza,
tabaco e a1caol.V.Ex'" diriam: "Onde isso é possível? Em Samoa?" Creio que já estamos percebendo uma diminuição, '\Im decréscimo, não porque a consciência moral se eleva, mas porque
a AIDS, á doença maldita, vem forçando a elevação dos padrões éticos e morais, onde os legisladores não estão tendo coragem de pronunciar.
Não todos. Alguns.
Faço aqui, agora, Sr. Presidente, em Brasília,
Capital da República, dentro da Constituinte, um
apelo aos homens e mulheres de bem do Brasil,
em nome de todos os comunicadores crisüíos:
vamos levantar, juntos e em uníssomo as nossas
vozes contra a imoralidade nos meios de comunícação de massa, contra a deterioração moral e
ética do nosso povo. Vamos restaurar os valores
da família e da moral nacional. Vamos redescobrir
o sentido ético do uso dos meios de cornunícação
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de massa. E hora de dizer basta. Basta às canções
que ensinam imoralidades, aos comerciais que
anunciam e estimulam a contravenção, os vícios,
o lenocínio e a pornografia. Dizer basta às programações que atentam contra legítimos valores étiCOE. e morais da família e do povo brasileiro. É
tempo de reconstrução nacional. A Constituinte
tem poderes até mesmo para desconstituir, se
tanto for necessãrio e que, para tanto, tenham
coragem.
Tenho dito, Sr. Presidente. (Palmas.)
() SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Muito obrigado, Reverendo Guílhermíno Cunha.
Passamos, imediatamente, ao periodo de debate, onde nossos Constituintes têm a possibilidade
de formular questões.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Mendes Ribeiro.

o

SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIROOuvi, com a máxima atenção, o conferencista,
como, aliás, é de minha obrigação e foi de meu
prazer. Para que eu formule a pergunta, eu gostaria eleter algumas respostas sobre alguns conceitos. O que é comunicador cristão?
O REVERENDO GUILHERMlNO CUNHA Estamos ligados em uma associação brasileira,
onde os comunicadores que subscrevam uma
declaração de fé, que aceitem a realidade de um
Deus trino, da palavra de Deus e tenham de se
declarar cristão, eles possam tomarem-se membros. desta associação, com o compromisso de
divulgar exatamente aquilo que seja coerente com
os princípios de uma chamada civilização cristã
ocidental.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIROEu sou espírita. No seu entender eu sou cristão.
O REVERENDO GUlLHERMINO CUNHA- Se
o senhor aceitar aJesus Cristo, como seu salvador
e a realidade de que cremos em Deus Pai, Deus
Filho e Deus Espírito Santo e que a Bíblia é, para
o senhor, a única regra de fé e de prática, dependendo da sua profissão de fé, dependeria a minha
resposta, se o senhor é um cristão. Mas, talvez,
a sua consciência responda, com mais clareza,
diante do próprio Cristo.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIROO senhor aceita a lei da reencarnação?
O REVERENDO GUILHERMINO CUNHA- Eu
"POsso responder, com liberdade, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Estamos prontos a caminhar por onde o companheíro desejar.
A Mesa gostaria de colocar uma questão de
ordem ao nobre Constituinte Mendes Ribeiro.
Acho que o tema é realmente importante, interessai, mas ele foge ao escopo do sentido, do
objetilvopelo qual trouxemos aqui esses homens,
hoje. Estamos analisando hoje os aspectos éticos
e morais...
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIROSr. Presidente, eu me curvo à decisão de V. Ex',
porque sou disciplinado. Mas estou ouvindo e ouvi
uma dissertação de um comunicador cristão. Eu,
me julgo cristão. Quero saber que bitola de cristianísrno se refere o conferencista, porque, senão,
não tem cal>imento eu perguntar.

o

SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Constituinte Mendes Ribeiro, eu não iria impedir
que o nosso ilustre conferencista respondesse a
sua questão. Ele vai responder. Mas eu pediria
que as questões fossem colocadas dentro do temário da nossa matéria.
O REVERENDO GUILHERMINO CUNHA Nobre Constituinte, a sua declaração de que se
declara um cristão, sem dúvida alguma, alegra
o coração de todos nós. Quanto à doutrina da
reencarnação, eu quero dizer que, por não haver
base bíblica para a doutrina da reencarnação, como ministro do Evangelho de Cristo e anunciador
da Bíblia, eu não aceito a doutrina da reencarnação. Ela existe como uma teoria.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Então, estamos no fulcro que eu queria chegar.
Acabamos de ouvir uma das verdades cristãs.
Uma. Porque tem outra. O que o senhor diria
das rádios religiosas cristãs de algumas verdades,
ou não?
O REVERENDO GUlLHERMINO CUNHA- Eu
diria que as rádios, no Brasil, hoje, de um modo
geral, com poucas exceções, estão veiculando
uma programação, não rao, em busca do seu
público alvo, da sua audiência. Naturalmente, as
rádios cristãs, católicas umas, espíritas outras,
evangélicas outras, exercem a sua liberdade de
comunicar ou de abrir espaço para que os comunicadores possam levar a sua mensagem. Quando afirmamos que a Constituinte deve assegurar
o direito de acesso aos meios de comunicação
de massa, estamos exatamente preocupados
com esse aspecto - de que, ao invés de precisarmos ter rádios que falem uma linguagem dialetal, tenhamos, como brasileiros que pagamos impostos, acesso aos meios de comunicação que
são pelo Governo concedidos a particulares, de
maneira que eles se sintam não como donos,
no monopólio, mas dentro da liberdade de acesso
e de uso. Vejo as rádios ditas cristãs, católicas,
espíritas e evangélicas, como a tentativa de criar
um espaço, porque as emissoras comerciais não
estão abrindo espaço. Então, vejo lugar para elas
e creio que elas tenham público alvo e tenham
uma resposta de audiência e elas estão prestando
um serviço.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIROFinalmente, para que eu fique esclarecido sobre
a origem 'da mensagem, qual é o conceito de
família?
O REVERENDO GUlLHERMlNO CUNHA- A
família é constituída com base no amor entre
um homem e uma mulher, gerando, desse relacionamento de amor, acompanhado com a bênção de Deus, filhos ou não. Ou seja, dentro do
respeito à lei natural pelo menos, é que estaríamos
vendo a família e, inclusive, ansiando por ver a
família, não como uma célula-mãe da sociedade,
quase como um objeto de análise, mas queremos
ver a família como sujeito e titular de direitos,
de tal maneira que a família precisa ser respeitada
como titular de direitos, dentro dessa conceituação.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIROA união de fato é família.
O REVERENDO GUlLHERMINO CUNHA- A
união de fato, quando estável, já tem algum reco-
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nhecimento legal. Já tem a decorrência de filhos
e acaba sendo realmente familia. Dentro de uma
estal>i1idade, deveria, inclusive, ser reconhecida
como titular de direitos, para evitar determinadas
distorções e discriminações que existem na lei
brasileira. E os Srs. Constituintes têm a autoridade
e o dever de fazer isso.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIROMuito obrigado a V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) "Jguma questão mais? Temos a inscrição do
Constituinte Olívio Dutra e da nossa Relatora, posteriormente.
Com a palavra o Constituinte Olívio Dutra.
O SR. CONSTITUINTE OÚVIO DUTRA- Reverendo Guilhermino Cunha, a preocupação de
todos nós é ter um Estado democrático, de direito
e de fato, em que todos os matizados políticos,
ideológicos, religiosos possam ter direito e possibilidade prática de se manifestarem. O nosso Pais
é muito rico, variado em credos religiosos. Eu
perguntaria ao Reverendo: sendo o rádio e a televisão uma concessão do Estado e o Estado moderno tem de ser, no meu entendimento, um Estado laico, como, na prática, um Estado laico poderia garantir, via veículos de comunicação de massa, o direito a que todas as manifestações religiosas existentes no Pais, desde as dos companheiros indios, passando pelos negros, por outras minorias de imigrantes que ajudam a construir o
Pais, pudesse se manifestar? Como um Estado
laico, via concessão de canais de rádio e televisão,
poderia possibilitar que não apenas algumas religiões pudesse ter acesso a esses veículos de comunicação de massa, mas sim todas as manííestações religiosas, até mesmo as manifestações
daqueles que não têm religião alguma? Isso também faz parte do princípio de um Estado democrático.
O REVERENDO GUILHERMINO CUNHA Agradeço a pergunta do nobre Constituinte e vejo,
na formulação da pergunta, embutida de um certo
modo a resposta. Se temos um Estado laico, desde a primeira República, desde a Constituição de
1891 e ao longo da história constitucional brasileira, também devemos lembrar que o Estado
é, na verdade, organizado para servir à sociedade
e não para oprimir a sociedade; não para ser uma
superestrutura que esmague a sociedade. Esse
Estado, quando dá uma concessão para os meios
de comunicação, tenho para mim que todos os
cidadãos que pagam imposto, que mantêm esse
Estado, que somos os patrões desse Estado, tedos nós temos direito de acesso e uso desses
meios de comunicação, sem perguntar a cor da
nossa pelo, sem perguntaro credo da nossa fé.
Por isso estamos afirmando aqui o direito de acesso a todos e evitar o privilegiamento de determiandos grupos religiosos que não apenas, em solenídades póblicas, mas na utilização e transmissão
dos seus eventos, tenham até cobertura em rede
nacional. É isso que precisa ser corrigido e é por
isso que estamos tendo coragem de levantar a
voz, no lugar onde vemos os homens mais corajosos, porque eles nos representam, eles represena nós brasileiros. V. Ex'"representam o nosso
povo. Vejo, com a maior tranqüilidade, o garantir
esse acesso de todos, como nós desejamos, em
igualdade de condições. V. Ex' poderia dizer que
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todos podem ter acesso. Mas o preço para um
é esse e o preço para o outro é infinito. Então,
gostaríamos que esse tipo de princípio estivesse
na consciência dos nobres Constituintes. Espero
ter chegado perto da sua pergunta. >
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra a nobre Constituinte Cristina Tavares.

A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Tenho,
meu caro Ministro, uma responsabilidade de elaborar um relatório, que será apreciado naturalmente na Subcomissão, na Comissão Temática
e irá para a Comissão de Sistematização e para
o Plenário. Mas a origem está aqui nesta Subcomissão. A sua exposição me deixou carente de
algumas explicações. Na verdade, estamos numa
sociedade democrática,laica e onde todas as correntes - o nosso companheiro Olívio Dutra formulou uma posição, com a qual, concordo integralmente - tenham direito à sua manifestação.
Até posições ideológicas morais e éticas que se
chocam a grupos religiosos e defendem conceito
de família, de aborto, e outros grupos que defendem o contrário. Então, o Estado não poderia,
de forma nenhuma, parece-me, mas estou procurando subsídio, quer dizer, este é o bem e este
é o mal, o julgamento moral não caberia ao Estado. Caberia, em última análise, à sociedade. O
nobre expositor defendeu aqui um Estado ético,
um Estado quase que religioso, onde os conceitos
que são os conceitos religiosos, eu posso até concordar com ele, não estou defendendo as minhas
posições, estou preocupada, como representante
do povo brasileiro, num Estado democrático, em
tomar conhecimento, sentir o pulso das diversas
correntes, mas parece-me que o Sr. defendeu
aqui, nesta Subcomissão, uma imprensa quase
que fanaticamente religiosa, com seus conceitos
de religião, de família, de Deus, de propriedade,
de privacidade de família, de moral, de censura,
de mensagens subliminares. Tudo ISSO implica
em conceitos subjetivos, morais, religiosos. Como
poderia o legislador legislar em favor de determinadas posições e não de outras?
Diante dessa questão, que me parece crucial
e muito importante, a minha pergunta é a seguinte: como deveria o legislador, ao legislar, não para
um determinado grupo religioso, não para uma
igreja, não para os comunistas ou para os religiosos, não para as feministas, não para as minorias
homossexuais que defendem a sua plena liberdade, mas, para o País, como um todo, que é composto dessas tendências, da essência da democracia, enfím,
Como seria essa censura? Seria exercida por
quem? Quando do período da censura, eu me
permito lembrar que, no regime miliar, mais proliferaram os filmes de pornografia barata.
A censura, por exemplo, no regime militar, impediu a vinda do Balé Bolshoi; porque era ideologicamente perigoso.
Então, a nossa experiência de censura é uma
experiência traumática, do ponto de vista da cultura, ou do ponto de vista das liberdades democráticas, não temos, neste País, nenhuma experíêncía
que nos estimule a olhar, com simpatia, essa autoridade moral que iria se impor sobre a imprensa.
E moral de quem? Afinal de contas, como este
estado é um estado laico, como é que seria determinada essa censura? Seria um conselho, seriam

censores, seriam religiosos, como seria, finalmente, a composição da pessoa que iria dizer isto
pode publicar, isto não pode, está errado, está
invadindo a família, não está invadindo a família,
isto está certo, isto está errado?
Com que autoridade alguém iria promover esta
censura?
O REVERENDO GUlLHERMINO CUNHA Naturalmente, é uma pergunta que vem carregada de comentários, que, se nós fôssemos nos
debruçar sobre todos eles, tomaríamos bastante
tempo
Mas quero ver se alcancei a preocupação da
nobre Constituinte, se não o fiz, gostaria que ela
voltasse à carga.
Eu creio que afirmar que o Estado não tem
responsabilidade ética é uma declaração muito
grave, porque, se o Estado não tiver, o legislador
brasileiro não tiver essa responsabilidade, então,
quem há de tê-lo?
De maneira que, quando estamos afirmando
que as leis devem ser promulgadas para o bem,
com o espírito de justiça, com o espírito de eqüidade, eu tenho para mim que estamos exatamente apelando para que exista uma consciência
ética dos nossos ilustres legisladores.
De maneira que nós nos colocamos em vias
opostas, em termos de posicionamento: o Estado
tem responsabilidade ética.
Afírmar que a imprensa não deve ter parâmetros éticos, eu creio que as próprias escolas de
comunicação, os próprios veículos se reúnem,
eles se preocupam. E sabe o que ácontece?
Quando nós não temos uma consciência, um
código de ética de comunicadores, dentro deste
País, o que vai acontecer é que, ao invés de nos
gerarmos notícia, nós somos repetidores de diversões.
Eu tenho lido alguns artigos, que são publicados em jornais de circulação nacional, como se
fossem de ontem, e eles têm nada menos de
7 anos e são apenas uma tradução mal feita do
inglês.
Estou levantando a voz, dentro da Subcomissão
própria, de quem pode falar alguma coisa, de
quem pode legislar alguma coisa, em termos de
consciência ética.
E, se notaram bem, nós não afirmamos, nem
defendemos a necessidade da censura, mas, gostaríamos também de dizer o seguinte: por causa
do traumatismo de uma censura castrante, não
vamos ao outro extremo.
Exatamente o momento constituinte e na hora
de transição, ele precisa, de vez em quando, encontrar uma voz que convide ao equilibrio do fiel
da balança.
Notem bem que nós falamos em classificação
dos espetáculos, se a nobre Constituinte ouviu
bem e está escrito. Essa classificação é exatamente o que os estados modernos têm feito, porque há a classificação dos espetáculos e V. Ex'
vai assistir e alimentar-se, ou alimentar a sua família, daquilo que V. Ex', dentro do exercício da
sua liberdade, que é sagrada, indevassável quiser
escolher. Quem tiver o sabor para ver os filmes
pbmográficos estarão classificados como tal e
creio estar falando a linguagem que hoje está
existindo no Brasil, dentro de uma perspectiva,
não apenas de abertura, mas, de um estado de
direito, dentro de uma situação de uma nova república, se é que se pode ainda usar este termo,
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sem que ele se tome desgastado. Nós gostaríamos de dizer que estamos afirmando, sim, a necessidade que o legislador pense na sociedade,
porque o que nós não podemos admitir é que,
de repente, nobre Constituinte, V. Ex' esteja em
sua casa, com sua criança, sua menina, por hipótese, fílha ou neta de um de nós aqui, assentados
na sua sala e, de repente, V. Ex' encontra uma
agressão, numa cena explícita, e quem sabe, dependendo da hora, um anúncio bem colorido e
um convite para um motel, convidando exatamente o seu esposo.
Então, a não ter um estado ético, a não ter
um sistema de comunicação ética, nobre Constituinte, nós cairíamos no desastre da anarquia.

A SRA RELATORA (Cristina Tavares) - Eu
gostaria de esclarecer, Sr. Presidente, para resguardo dos Anais, que não defendi a ética, apenas
procurei me preservar do fanatismo.
O REVERENDO GUILHERMINO CUNHA Creio que não nos situamos no fanatismo.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ohveira) Com a palavra o nobre constituinte Fausto Rocha.
Eu pediria que fosse breve, na sua pergunta, nosso tempo já está esgotado, ainda temos inscrito
o Relator da Comissão, o nobre Senador Pompeu
de Souza.
O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHASr. Presidente, tenho alguma experiência nessa
área. Desde os 15 anos, tenho aprendido, procurando sempre aprender mais, na área de comunicação, como repórter, escrevendo para Última
Hora, Folha da Tarde, em São Paulo, como
apresentador de televisão, com todos os prêmios
de melhor do ano, mas, com uma coragem cristã,
que me caracteriza, eu, respertando todas as linhas de pensamento e defendendo o direito de
cada linha ou corrente, e só nesse sistema de
liberdade é que isto é possível.
Coloquei, ontem, quando estava aqui presente
o Vice-Presidente da ABERT- Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão - baseando-me, exatamente, no código de ética, preparado por esses dirigentes, responsáveis também pelos meios de comunicação, uma questão
que vai ser objeto de uma representação, escrita
direta à ABERT,embora, eu tenha pedido ao VicePresidente, e ele aceitou, fazê-lo apenas para
apressar o processo.
Eu defendo a auto-regulamentação dos meios
de comunicação. Porém, inclusive, tenho declaração da revista Veja, que, se houver excesso,
o Ministério da Justiça, através do seu setor de
censura, deve mtervir.
Assusta-me essa colocação também, porque
sei que o problema da censura é o problema
do censor. Quem será ele? Como será escolhido?
Como exercerá o seu papel? Baseado em quê?
Temos legislação a respeito, temos 'os nossos
códigos específicos para as diversas áreas. Creio
até que o próprio código de ética dos meios de
comunicação poderão ser muito úteis. Eles não
são rehgiosos; eles procuram preservar o interesse
da comunidade, da família, da convivência pacífica e respeitável, do respeito que se deve àquelas
que estão se tomando hoje minorias e que eram
maiorias, por degeneração, e, se nós atentarmos,
por exemplo, para um alentado trabalho de 11Inbee, o grande historiador inglês, vamos ver que,
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na história da civilização, haverá sempre curvas
SInuosas.
/'. sociedade, como um todo, cresce e se respeita, e se dignifica e produz algo realmente válido,
em todos os aspectos da civilização Depois, ela
se deteriora e passa a cair, em todos os níveis
do conceito e de proveito para a sociedade.
G~uando uma nova geração, como esta que
nós temos no Brasil, hoje, quando essa juventude
começa a não ter objetivo marcado, começa a
se desalentar de tudo, está mal para a Nação,
como um todo. Eu me referia, no caso dessa
representação que eu vou fazer, ao fato de que,
de uns tempos para cá, as emissoras de televisão
começam, a partir das 11 horas da noite, a exibir
filmes pornográficos e pornochanchadas. Baseeime no fato de que adolescentes e crianças, muitas
vezes, estão acordados a essa hora. Eu defendo,
sim, a expansão da arte, sem nenhum tipo de
cerceamento Acho que todo processo criativo,
quer na ciência, quer nas artes, deve ter liberdade
totel de criar e de expor a quem queira ver Porém,
que em cada porta de sala de espetáculo haja
um cartaz, colocando claramente o tipo de espetáculo e as palavras obscenas, quantas são, se há
sexo explítico, isso deve estar ali colocado. E
quem desejar pagar e assrstír aquilo terá liberdade
d ~ ver, porque a legislação não é feita para uma
n linoria, mas é feita para todos. Porém, usando
u n argumento que respeito e admiro, da nobre
Constitumte EUnice Michilles, ex-Senadora, hoje,
Deputada Federal, de que, assim como os alimentos e assim como os remédios sofrem um controle CUIdadoso, para que possam ser consumidos, no caso específico da televisão, que entra
em nossa casa, sem nosso controle e, às vezes,
com a ausência dos pais, atinge diretamente os
menores e a formação de uma nova geração,
deva haver esse controle, primeiro, dos próprios
meios de comunicação. E, se eles falharem, e
se essa falha for gritante, e se houver apelo da
sociedade, como eu fiz ontem, com o direito de
pretender representar aqui, como o evangélico
mais votado deste País, 10% da população, que
é uma representação consistente, e temos aqui
34 Deputados da área evangélica, e nos somarmos a uma ala conservadora da Igreja Católica,
a consistência aumentará muito, de que haja um
controle, a despeito do risco de que haja um censor. E da dúvida que repito, agora, em respeito
da ausência momentânea da nossa ilustre e querida Relatora, a quem admiro e respeito muito,
a pt eocupação de que o problema da censura
será sempre o de censor. Quem será ele, como
exercerá o seu papel, baseado em quê?

o

REVERENDO GUILHERMlNO CUNHA- Eu
serei extremamente breve. Eu tenho para mim
que a própria sociedade pode se representar dentro da escolha de pessoas que venham analisar,
classificar. Isso é uma possibilidade. Mas eu gostaria de dizer ao nobre Constituinte, Deputado Fausto Rocha, que creio que o maior censor foi definido por sua palavra. Quando houver uma classificação e dito o que está sendo oferecido naquela
casa de espetáculo, o próprio cidadão, no exercício responsável 'da sua liberdade, é que vai ou
não adentrar naquela casa. No caso da televisão,
eu'creio que o censor é exatamente o liga e desliga, ou a possibilidade de mudar de canal. Mas,
às vezes, fica-se até mesmo sem opção.

o

SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Nós temos ainda uma questão a colocar. O tempo
está esgotado, mas eu não posso deixar de permitir que o Relator da Subcomissão coloque a
sua questão, tanto que funcionalmente, por ser
o Relator da Subcomissão, como pessoalmente,
por se tratar de uma das pessoas mais preparadas
e maiores conhecedoras, digamos, que nós temos no País, hoje, esse assunto da mensagem
dos meios de comunicação.
Com a palavra o Constituinte Artur da Távola.
O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Eu gostaria de fazer algumas perguntas ao
Ministro, a quem eu conheço lá do Rio de Janeiro
e aprecio, estimo e admiro.
No caso de haver censura, crê o Ministro que
ela deva ser feita somente pelo Estado, somente
pela empresa, ou por um conselho ético dentro
de cada empresa, composto por seus representantes, ou seja, dela empresa, e de profissionais
que a componham?
Segunda pergunta: quanto ao critério de concessão de meios de comunicação, acredita que
devem ser concedidos só a particulares, só ao
Estado, ou a ambos, ou outras fórmulas?
Terceiro: no caso da ação contra os meios de
comunicação, fora da censura, - nos anos de
autoritarismo, houve suspensão de emissoras acredita que deva ser ato exclusivo do Poder Executivo, pelo Ministério ou pelo Presidente da República, ou deva ser ato referendado ou até tomado
pelo Poder Legislativo?
Finalmente, no tocante ao que o Ministro considera desvios morais da comunicação, e citou, de
passagem, não me recordo, alguma coisa ligada
à divulgação de motéis, e lhe perguntaria se considera que essa deformação ou é do Estado, cabe
ao Estado, ou é do sistema econômico que alimenta e engendra os meios de comunicação?
Seria uma limitação do Estado, como mau fiscal,
ou de um determinado sistema econômico, que,
no seu dinamismo, na sua necessidade de divulgação, publicidade, movimentação de recursos,
acaba incorporando elementos que não são porpriamente aqueles que o Ministro considera os
elementos éticos, fundamentais à formação de
pessoa humana e da sociedade?
O REVERENDO GUILHERMINO CUNHA llustre Constítumte Artur da Távola, do meu Estado, o Rio de Janeiro, as perguntas feitas por V.
Ex" só fazem nos honrar e, ao mesmo tempo,
nos desafiar do lado de cá, porque nós vamos
esboçar algumas idéias e desejo, quem sabem,
o critério, poderia ser misto. A sociedade precisa
estar representada nesse conselho de censura,
o Estado não pode estar ausente, e, muito menos,
as empresas que estarão utilizando. Então, poderse-ia criar um órgão misto, que pudesse fazer
a classificação, porque não seria dizer, i~.so pode,
isso não pode, mas é dizer a faixa, como V. Ex"
e todos os nobres Constituintes aqui sabem muito
bem que esse é o critério utilizado. Então, nós
entendemos que a própria sociedade deve ter o
direito de se representar e de ser ouvida. Eu creio
que nós estamos saindo de uma fase de autoritarismo, onde a participação foi reduzida ao mínimo
e, como conseqüência disso, nf>sestamos quaseque num vácuo de liderança. E preciso que esta
Assembléia Nacional Constituinte abra o mais que
puder espaço para a participação. Eu creio que
a sociedade deve estar representada, sem sombra
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de dúvida nesse conselho. Como também o Estado não p~deria deixar de ser os próprios ve!c~os,
porque eles precisarão defender os seus códigos
e os seus princípios.
Sobre o critério de concessão, questão de estatização e privatização dos meios, o meu posicionamento é que deve ser concedido, primacialmente,
à iniciativa privada. Eu creio que nós temos excesso de Estado em tudo neste País. Na verdade,
será uma bênção enorme se esta Assembléia Nacional Constituinte puder colocar, em todas as
Subcomissões, um esforço imenso para diminuir
o intervencionismo, a participação excessiva do
Estado, e abrir espaço bem largo para. piniciativa
privada. E por que não dizer: a tendênciá moderna
é exatamente que os meios de comunicação de
massa estejam nas mãos de particulares. Mas eu
defendo ainda a continuidade, por alguln tempo,
de veículos do Estado. E ainda maísi eu creio
que se poderia consagrar uma ~eserva be espa~o,
para que o Estado pudesse ~er o que precls~
dizer à sociedade. O Estado, ai, taIve~, seja mais
dizendo Governo. Eu sou favorável que a concessão seja a particulares e que a participação do
Estado seja pequena.
E quanto à sua penúltima pergunta, sobre a
punição, quem deve decidir essa puruçã<:>, 9uero
dizer que acredito imensamente na lentidao da
democracia, na lentidão das decísões que têm
que passar pelo Legislativo.Mas eu seria partidário
de que uma suspensão, uma punição grave a
um veículo de comunicação devesse passar por
aqueles que representam a socied~d~ que foi
agredida, e não simplesmente ser decídída dentro
de um Ministério e, às vezes, por poucas pessoas,
atendendo, inclusive, a interesses. De maneira ~e
sou favorável a um maior fortalecimento do legislativo, possível.
E quanto a sua colocação sobre o aspecto da
imoralidade dos motéis e dos anúncios, de todas
essas coisas que deterioram a sociedade, os fílmes pornográficos, os veículos de comunicação,
se eles representam como que uma deterioração,
um calor, o resíduo do próprio sistema da sociedade de consumo, o sistema econômico, ou se
seria interesse do Estado, eu diria que, muitas
vezes é uma ganância dos veículos de comunicaçã~ de faturar mais, porque, nessa área,_V. Ex"
é um experto Então, o que acontece: nao em
faturar mais...
O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Eu tenho impressão de que de tanto ver os
meios de comunicação, eu sou expert na área
de aturar mais.
O REVERENDO GUILHEMINO CUNHA- Então, nós gostaríamos, terminando esta nossa tentativa de colocar, é que, muitas vezes, porque numa época de crise e de recessão, os anunciantes
diminuem. Então, as empresas precisam aceitar
e os jornais, os mais respeitáveis, colocar as casas
de massagens, de protistuição, anunciar por telefones, atender em casa e nos hotéis, etc. E nós,
às vezes, ainda temos coragem de pensar que
precisamos de uma imprensa aética e de um Estado aético. Alguém precisa agir e não apenas
falar.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Nós agradecemos ao Reverendo Guilhermino Cunha a sua participação, o depoimento está regis-
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trado, e vamos receber a proposta, naturalmente,
da ABCC, que encaminharemos a todos os integrantes desta Subcomissão Aí, é a mensagem,
que é uma revista da Catedral Presbiteriana do
Rio de Janeiro, a qual o Reverendo Guilhermino
Cunha é o Pastor.
Eu convidaria o representante da Ordem dos
Mmistros Evangélicos do Brasil, o Pastor, Dr Nilson do Amaral Faníní, que já está entre nós. Queira, por gentileza, ocupar a sua cadeira, para o
seu depoimento.
O SR. NILSON DO AMARAL FANINI - Em
primeiro lugar, eu quero agradecer o privilégio
de estar aqui, representando a Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, hoje representando
13.700 Pastores Evangélicos no Brasil,
Sr. Presidente, Sr. Constitumte Arolde de Oliveira, demais membros desta Mesa, eu gostaria, em
primeiro lugar, de dizer que, como brasileiro, me
orgulho da comunicação brasileira, no que diz
respeito Já a televisão, ao rádio, ao jornal, ao cinema, ao teatro, aos comunicadores e à imprensa
em geral. Nós temos o privilégio de fazer conferências em 86 países do Mundo e temos visto
que a nossa televisão brasileira, a nossa imprensa
não fica nada a dever ao resto do Mundo. Quando
se pega um jornal estrangeiro, tem meia dúzia
de notícias. Mas, quando se pega um jornal no
Brasil, quer seja de Brasília, do Rio, de São Paulo
ou do Rio Grande do Sul, nosso Zero Hora e
outros Jornais, nós temos uma universalidade de
notícias, verdadeiro compêndio de notícias. Como
também nem todos os países têm um Boni, um
Arthur da Távola, Walter Clark, pessoas capacitadas. De modo que eu me orgulho de nossa
comunicação, dos nossos valores nacionais, em
todas essas áreas que acabo de mencionar.
Eu gostaria, Sr. Presidente, de, em poucas palavras, uma vez que o Reverendo Guilhermino já
frisou muito bem vários pontos, porque é missionário, falar sobre uma reflexão doutrinária filosófica da comunicação que respeita a nós evangélicos.
A comunicação, para mim, tem suas raízes em
Deus, em cujo mistério da Trindade, podemos
localizar o diálogo. Deus podena ter criado o Universo e estar falando sozinho. Mas Deus foi o
primeiro comunicador. Então, ele cnou o homem
e nos deu nosso aparelho auditivo para ouvirmos
e também o aparelho para falarmos. Deus comunica-se no mistério da Trindade, comunica-se
com os homens, e fez-nos criaturas capazes de
comunicação. Alguém afirmou: o homem criado
por Deus retém a sua imagem comunicativa, imago Dei, confundindo-se com essa o imago comunicatione. O homem já é criado em comunicação, macho e fêmea. O homem é imagem de
Deus, pela sua capacidade de, como o próprio
Deus, comunicar e comunicar-se.
A História bíblica revela um Deus que se comunica de maneira progressiva, gradativa e veraz,
tendo por objetivo a redenção de suas criaturas
e sua comunhão com elas. A comunicação Divina
que se faz, no Antigo Testamento, de maneira
verbal, vai realizar-se, no Novo, através da encarnação, em que o Filho de Deus se faz carne e
habita entre os homens. Então, o homem foi criado por Deus e eu creio que todo homem é um
deísta, é um crente, até mesmo o ateu. Alguém
poderia perguntar: mas, como o ateu é um crente?

Eu acho que o ateu tem de crer que ele não
crê, que, quando deixa de crer que não crê, ele
passa a crer que ele crê Então, ele crê também,
embora a sua crença tenha sua posição negativa.
Quanto a essa comunicação, eu gostaria apenas uma comunicação nossa aos Srs. Constituintes sobre os benefícios e males dos mídias Não
há negar os benefícios dos mídias, no mundo
contemporâneo. Primeiro, eles fazem acelerar o
processo de informação, transformam o mundo
numa grande vizinhança, divertem e repousam,
o espírito depois de um dia árduo de labor. Segundo, informal ou formalmente, educam e produzem uma lInguagem comum para o relacionamento humano. Terceiro, agilizam o progresso,
criam satisfação que desbordam em trabalho e
esforço empreendedor, compartilham a experiência humana nos cumes de suas vitórias ou em
seus momentos dramáticos. Quarto, vencem a
solidão humana e aproximam as distâncias continentais de uma País, como o Brasil. Entretanto,
os malefícios deles avultam tanto mais quanto
a ambição material, a sede de dinheiro, ínsensíbilizam em relação ao papel social da comunicação. Em vez de a sociedade contemporânea
constituir um meio em que exista profundo sentimento recíproco, que mantenha os seres humanos juntos, como membros de uma totalidade,
apresentam-se elas como uma diferença de separá-los murtas vezes. Todos são independentes e
isolados, existe uma situação de tensão generahzada, alguém, afirmou. As esferas da atividade
do indivíduo são francamente separadas, de sorte
que cada um recusa em entrar em contato íntimo
com o outro. Em nossos dias, à medida em que
as cidades vão inchando e aumentando a população, parece que os seres humanos vão ficando
cada vez mais separados.
Os perigos que nós vemos da comunicação.
Por exemplo: a Tv e a VIolência. Car! Louren diz
que a VIolência é própria do homem. Segundo
ele, o homem não se torna violento, mas sim
libera a sua natureza violenta, sob determinadas
condições. A televisão é um dos maiores produtores de energia agressiva da cívilízação moderna,
diz ele. Segundo pesquisas, hoje, a situação é
mais grave. Um adolescente médio de 14 anos,
através da televisão, pode ter assistido cerca de
mil assassinatos durante toda a sua VIda, referência do jornal O Estado de S. Paulo; em 1976,
registrava uma pesquisa pouco antiga, que cento
e cínquenta filmes exibidos na Tv, quinhentos e
sessenta e cinco registravam mortes e assassinatos, dois mil atos de agressão. Numa só noite,
sete milhões de pessoas presenciaram sessenta
e quatro mortes, trinta e OItotiroteios, sete tipos
de violência sexual, vinte e duas brigas, nove acidentes, dezesseis intimações e sete chantagens,
em apenas três horas
A televisão é, principalmente, a grande responsável pelo crescimento colossal de males como
a preguiça mental, o gosto pela brutalidade e uma
tendência para o estrelismo em todos os ramos
da atividade humana.

Atelevísãoembota o pensamento. Na televisão,
todas as noites, uma receita para não se pensar.
A tendência mundial da televisão é nivelar a cultura por baixo, massificar e dopar as multidões.
A televisão e a criança.
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Na programação de férias, tudo que a televisão
exibe no horário infantil,vem do exterior, e, muitas
vezes, dos Estados Unidos, principalmente de forma tal não existe o que devemos produzir aqui
no Brasil, para preservar a cultura e os valores
nacíonais. A grande maioria, 82% das crianças,
entre 3 e 10 anos de idade, passam mais de 30
horas por semana diante da televisão, ou seja,
mais tempo diante do vídeo do que propriamente
dentro da escola. EIS ai um dos grandes perigos,
então, para os nossos jovens, sabendo que nosso
País tem mais de quarenta e cinco milhões de
brasileiros com menos de 15 anos de Idade.
Qual seria a palavra de religiosos? Nós temos
o lado positivo da televisão, do rádio, do jornal,
da imprensa, do teatro e do filme. A propósito,
D. Ivo Lorscheiter, que era o Presidente da CNBB,
afirmou, comentando a mensagem do Papa João
Paulo 11, para o dia mundial das comunicações,
cujo tema era liberdade com responsabilidade.
Eu gostaria, embora seja um Pastor evangélico
batista, sublinhar essa tese do Papa e do que
era Presidente da CNBB: "Liberdade com responsabilidade. No Brasil, houve, diz ele, Lorscheíter,
intensidade de censura ideológica, mas hoje recebemos cartas do Brasil inteiro, reclamando contra
a frouxidão nas questões morais."
Ao analisar a liberdade de informação, D. Ivo
perguntou: "Até que ponto faz bem informar sobre
todos os assuntos, dando detalhes de violência?"
Para ele, D. Ivo, esse tipo de informação pode
provocar duas reações: anestesia o sentimento
do público quanto aos atos de violência, e, às
vezes, por mimetismo, estimula alguns espíritos
a praticarem os mesmos atos.
Gostaria de dizer que à luz desses pensamentos,
nós, como religiosos, incentivamos que esta
Constituição deve garantir a todos os religiosos,
a todas as religiões, sem qualquer cor, seja ela
católica, espírita, evangélica ou outro credo, a liberdade e acesso aos meios de comunicação,
porque o homem é um religioso, prova disso que
o último acordo agora realizado entre Gorbachev
e o Papa, o próprio Gorbachev chegou à conclusão de que, na Rússia, há necessidade da mensagem evangélica, da pregação e da evengelização
através do rádio Assim que está sendo emitido
o sinal, diretamente do Vaticano para toda a Rússia, levando a mensagem para o coração do homem, porque disse o próprio escritor russo: 'Todo homem tem no coração um váêuo do tamanho de Deus."
Gorbachev hoje chegou à mesma conclusão
desse grande escritor do passado e, ainda mais,
Srs. Constituintes, o nosso Brasil, quando Pedro
Álvares Cabral aportou às costas brasileiras, eles
cortaram uma árvore e a primeira coisa que foi
feita no Brasil foi uma cruz. O Brasil nasceu à
sombra da cruz, por isso que todas as constituições que já foram promulgadas sempre dizem:
"Sob a proteção de Deus". Queira Deus que essa
nova Constituição venha também sob a proteção
de Deus.
Pedimos, então, aos Senhores, que haja liberdade com responsabilidade, Sr. Presidente. Segundo item: que se facilite a todos os credos o
acesso ao vídeo e ao microfone, a exemplo do
que ocorre na Alemanha ou em outros países,
como a Holanda, a Noruega, onde há um horário
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gratuito para diversas religiões. Há uma escala
e, então, é oferecido cada domingo para cada
credo pronunciar-se e expressar a sua fé.
O nosso Pais, o Brasil, o brasileiro é religioso
e tem dentro de si a religiosidade. Somos frontalmente, diarnetrelmente contrários ao mercantilismo religioso. Portanto, queremos apenas deixar
esta última palavra. Primeiro, liberdade com responsabilidade; segundo, o acesso a todos para
participarem do video e do microfone. e, terceiro,
que Deus possa abençoar esta Comissão e daqui
saírem novos rumos para o progresso desta Pátria
comum. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Muil0 obrigado, Sr. Fanini, passamos, imediatamente, aos debates e à discussão sobre o tema
que está aberto para a colocação de questões.
Está inscrito o nosso ilustre companheiro,
Constituinte Senador Pompeu de Souza, a quem
concedo a palavra.

o SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Sr. Presidente, na verdade, eu, hoje, tive um
dia bastante cheio de compromissos e isto não
me permitiu permanecer aqui como sempre permaneci em todas as outras reuniões.
Gostaria de louvar a intervenção do Pastor com
quem, de um modo geral, eu concordo, sobretudo na parte em que ele nos fala da colonização
cultural que está sendo feita em relação a nossa
infância. É algo assustador. As nossas crianças,
daqui a pouco não sabem mais nem falar português, só saberão falar inglês, porque, na verdade,
todos os brinquedos, todos os desenhos animados, tudo já não tem mais nem nome em português. Os super-heróis, tudo que faz, realmente,
a mitologia da inf~ncia, e isso, na verdade, constitui um perigo mu'io grave, porque a colonização
cultural é, ao rnes, no tempo - vamos usar uma
linguagem bélica que se usou durante a Segunda
Guerra Mundia' -u sou um homem antigo, de
forma que uso ...~ vez em quando imagens do
meu tempo - cabeça-de-ponte e elemento de
etemização da colonização econômica. A desfiguração da nacionalidade, a desindividualização da
Nação brasileira é um fenômeno que me assusta
profundamente, Sr. Pastor, mas, na verdade, por
outro lado, tenho uma grande reserva quanto à
atuação do Estado na problemática da Comunicação Social em todas as suas formas, inclusive
nas formas recreativas.
Eu, desde a criação, até há muito pouco tempo,
até fi derrubada do Governo ditatorial, representei
sempre a ABI,Associação Brasileira deiPnprensa,
da qual era presidente em Brasília, agora não sou
mais presidente porque o mandato já se esgotou,
nós não fizemos eleição e recuso mandatos biônicos, e assim sou representante, só. Representante
da AB!. Eu representava no Conselho Superior
de Censura e sempre me contrapus à censura
de Estado; acho que a censura é do individuo,
da família e da comunidade. Mas esse problema
da colonização cultural assusta-me porque, na
verdade, ai há a ação do estado e me parece
que tem duplo papel, não só o de evitar a desnacionalização da nação brasileira, mas até mesmo
o de defender as nossas próprias divisas que são
espoliadas através dos enlatados que nós importernos da televisão e que hoje estão ocupando
o menor tempo, sobretudo, na parte do chamado

horário nobre. Antes, só ocupavam um tempo
enorme, inclusive no horário nobre e o Pais pagava por um lixo cultural divisas preciosas que nos
fazem falta para importações essenciais. Na verdade, eu acho que esse terreno poderia ser encarado sob este duplo aspecto: o de preservar a
infância da colonizçaão cultural precoce, porque
começa quase no berço; a criança não sabe falar,
mas já está vendo os chamados super-heróis que
é uma mitologia realmente perniciosa, a mitologia
do superman, do homem fazendo milagre, quando nós sabemos que o homem não pode fazer
milagres, o homem pode receber milagres, mas
não fazê-los ele próprio.
Então, isso me assusta muito e confesso que,
diante disso, eu acho que o Estado tem uma
certa responsabilidade e acho que há meios de
coibir, de estabelecer pelo menos alguma fronteira que não atinja ao ideológico, que não atinja,
vamos dizer, o aspecto do comportamento social
desde que não seja a desfiguração do Brasil.
Pelo amor de Deus, não acabem com o Brasil.
Era o que eu queria dizer, concordando com
V. Ex' nesse aspecto.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Continuam abertas as questões. Concedo a palavra à nobre Relatora, Constituinte Cristina Tavares.
A SR'. RELATORA(Cristina Tavares) - Eu queria fazer ao nobre Pastor a mesma indagação que
tentei fazer da vez anterior. Como concebe esse
instrumento social, instrumento da sociedade, no
sentido do exercicio do que seriam os excessos
cometidos pela grande imprensa - tiros, abusos
sexuais, violentação - qual seria o critério? Há
critérios de outras sociedades. Eu diria por exemplo que nos Estados Unidos, e o Pastor deve conhecer, há alguns conselhos de comunicação em
que grupos religiosos também têm a sua voz ali,
estão sentados na mesma mesa em que estão
sentados outros grupos sociais e que eles, então,
impõem, dentro de uma organização socialmente
bastante representativa, até posições antagônicas
existem em determinados organismos. Então,
eles exercem uma espécie de controle sobre as
estações de rádio e de televisão até a nível local
mesmo.
Como é que num grande País como o Brasil,
com cadeias nacionais, com repetidores nacionais, com o monopólio quase da comunicação
social em três ou quatro ou cinco emissoras, onde
o cidadão do Amazonas e o do Rio Grande do
Sul, do Nordeste, daqui a pouco, todos estão falando com o sotaque de Ipanema, como concebe
que possa ser feito esse freio social? E quero
dizer, novamente, que, democraticamente, respeito todos os pontos de vista, os religiosos e os
não religiosos, os que defendem as minorias, as
feministas que defendem o aborto, os homoxessuais, os que defendem a legalização das drogas,
são todos cidadãos que vivem no País, da mesma
forma que há os grupos religiosos. Um fanatismo
que eu considero é aquela voz da Idade Média
que quer colocar na fogueira aqueles que discordam das suas posições.
Eu queria perguntar como é que, democraticamente, não fanaticamente, se poderia conceber
este conselho?
O SR. NILSON FANINI - Em primeiro lugar,
ainda sobre a questão, eu creio que o poder con-
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cedente, pelo menos na legislação vigente, quando ela concede um canal, por exemplo, em determinada cidade, ela concede para aquela cidade,
para aquela região, baseada no número da população, mas a realidade é que quando entra em
rede ela se toma apenas uma repetidora. E isso
que V. Ex' acabou de afirmar é uma realidade.

Lá no Amazonas, temos o sotaque carioca e
vice-versa. Soube agora uma informação, por
exemplo, que algumas jovens estavam usando
três relógios no braço, porque viram em uma
das novelas. Mas lá perto, lá numa floresta, como
não tinham relógio, as mocinhas pintaram no braço três relógios para, ao menos, tentar dizer que
estavam acompanhando aquele guarda-roupa,
aquelas coisas. A força da televisão é muito grande. Bem, se fosse de fato, então, para cada cidade,
eu seria a favor de um conselho, conselho quase
que mumcipal onde, como V.Ex' mesma Já colocou, sena então formado de todos, de minorias,
de maiorias, todos juntos, para tomar as decisões
Não seria uma censura, mas uma participação
coletiva do que estava sendo levado. O que determina, hoje, muitas vezes, do ponto de vista do
empresário, é o IBOPE que faz as publicitárias
darem mais ou menos verba. Esta é a realidade.
Então, o que fazem muitos países como a Inglaterra e os Estados Unidos, as donas-de-casa têm
muita força, elas então boicotam aquele produto
que estápatrocinando aquele determinado programa. E outra forma que eles usam, é outra
maneira.
Acho que, talvez, um conselho seria boa medida
para tomar parte nessa participação, porque na
realidade, falamôs para quarenta e sete prefeitos
outro dia, do Estado do Rio de Janeiro, sobre
a voz do municipio, a televisão e a voz do municipio. Então, quando dizíamos que uma programação devia ser feita só do lado de cá das câmeras, a programação deveria começar a ser feita
do outro lado, do povão, com o povo, com a
sociedade, com todos os segmentos para fazer
a programação.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ohveira) Concedo a palavra ao nobre Constituinte Olívio
Dutra.
O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA - Dr.
Nilson do Amaral Faníni, eu apreciei muito as
suas colocações, achei que elas estrverarn longe
do fanatismo e transmitiram uma visão democrática, mesmo no campo da sua religião, da ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil.
Eu queria, com base nas suas primeiras colocações, buscar uma reflexão que talvez até a gente
possa fazer juntos. Os meios de comunicação,
a que o Senhor se referiu, no caso brastleíro divulgam uma variedade de notícias, ao contrário de
algumas publicações de países mais adiantados
em que o número de notícias é menor. Eu não
sei se isso chega a ser uma vantagem, mas a
reflexão que faço é a seguinte: Pega-se um jornal,
assiste-se à televisão, ouve-se o rádio e verifica-se,
tranqüilamente, que estes instrumentos de comunicação social, estando nas mãos de um proprietário particular, de uma família, um grupo, se não
tiver um Estado organizando a forma de se fazer
isto, e mesmo tendo, ele não vai perder a sua
característica de um instrumento a serviço de
quem é proprietário dele.
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Vejam só, nas recentes greves dos trabalhadores, como é que se faz a cobertura das greves
nos jornais, tanto da imprensa escrita, falada e
na televisão? Nas greves dos professores do Rio
Grande do Sul, por exemplo, num jornal diário,
vê-se muito poucas notícias do ponto de VIsta
dos trabalhadores que estão fazendo a greve, mas
murta notícia do ponto de vista dos empresários
que são contra a greve, ou do Governo que não
tem proposta razoável para ser aceita pelos trabalhadores. Então, só aí, já se está vendo a utilização
dos veículos de comunicação. Há o interesse de
quem é proprietário dele, ou interesse de grupos
sociais que, enfim, sustentam economicamente
esses veículos. O Governo é um dos grandes
anunciantes dos meios de comunicação de massa. Conheço a posição da Rede Globo, por exemplo, que sempre esteve ao lado de todos os governos. Por quê? Porque é pelo Governo que passam
as questões das grandes concessões, é o Governo
que tem grandes anúncios. Ela era amicíssima
dos governos militares e agora é amicíssima do
Governo da República e, provavelmente, será amicíssima do outro governo que vier, pode ser até
o governo do PT. Isso se não tiver alteração concreta no esquema do Estado ao tratar disso, de
forma solidária, coletiva. Vê-se, pegando o Jornal
do Brasil, as notícias a respeito do movimento
comunitário, do movimento dos trabalhadores,
há um destaque pequeno, mas as reuniões de
dois ou três empresários dá manchete. Os movimentos na Bolsa, a reunião das federações comercíars ou dos mdustriais dão manchete. Se for
reunião de centenas de vilas, de bairros não dá
manchete. Só por estes exemplos já dá para se
ver que há interesses econômicos por trás. Então,
para o movimento popular, para o movimento
social ser notícia, tem que se fazer grande movimentação, envolver milhares de pessoas, e, assim
mesmo, às vezes, não é notícia. Eu me lembro
bem de que, nos primeiros passos da campanha
por diretas-já, a Globo não colocava no video,
nem nas fotos do jornal O Globo as grandes
reuniões que haviam; só depois de acordos de
cúpula, por cima, que lhe foi interessante, é que
passou a haver a divulgação das coisas como
estavam acontecendo
Esta é uma reflexão que eu quis fazer para
ouvir o Dr. Nilson do Amaral, e também quero
lembrar uma outra reflexão, ou seja, a televisão,
o rádio, o jornal, não são um mal por si só, eles
são meios, são veículos, são instrumentos. Como
eles são usados, por quem e com que finalidade
é a questão. Somos a favor do avanço tecnológico, ou seja, a ciência transformada em utilidade
prática, porque a tecnologia, digamos, é uma conquista da humanidade e deve servir à coletividade,
à maioria. Ocorre que, se não tivermos a sociedade também controlando os que detêm o poder
do conhecimento, da tecnologia e o seu uso, ela
pode servir para poucos. Há que ter regulamentação, e aí é que digo ser o papel do Estado
democrata. Quando se fala na intervenção do Estado, na regulamentação disto é porque também
queremos que a sociedade intervenha no Estado;
quando falamos em um Estado intervencionista
é porque queremos uma sociedade intervencionista no Estado, ou seja, um Estado não técnicoburocrático-militar, mas um Estado permeado
pela sociedade civil. Este Estado tem o direi.to
e o dever de intervir, porque, por sua vez, a socre-

dade estava nele intervindo. Acho que está muito
ligada à questão do tipo de sociedade que temos
e o tipo de instrumentos, de veículos de comunicação existentes. Uma sociedade baseada no lucro é uma sociedade em que todas as coisas
são, não pelo que são, mas pelo que têm; as
pessoas não valem pelo que são, pelo seu fundamento de pessoa, mas pelo poder de trânsito junto
aos poderosos, ou pelas posses que têm; vale
mais o ter do que o ser, numa sociedade onde
o lucro seja a sua base fundamental.
Há que se questionar também esta sociedade,
sob pena de agirmos na superfície dela e não
irmos às causas. Creio que essa questão da censura é um aspecto de se tocar as causas da sociedade. FIcamos horrorizados quando aparecem algumas coisas na televisão, mas nós nos horrorizamos quando vamos lá na periferia da cidade,
quando há promiscuidade efetiva, concreta, ali,
de populações enormes que não têm onde morar,
não têm moradia drgna, Não nos horrorizamos
quando morre uma criança a cada vinte minutos
neste País, por subnutrição! Isto é decorrente de
políticas. Não nos horrorizamos quando há violênCIa do latifúndio contra o pequeno proprietário
rural, contra o trabalhador sem terra.
Entendo que há coisas maiores, no fundo, que
têm que ser tratadas, temos que ir às causas desses problemas, e nem sempre temos condições.
Creio que esta Constituição ainda não vai resolver
as questões estruturais do Pais. Penso que ela
tem que abrir espaços democráticos, para que
todos os sujeitos políticos, neste País, possam,
daí para diante, ter menos empecilhos para atuar
e construir uma sociedade solidária.
Creio que está ligado a isto o problema de como
vemos o rádio, a televisão e os jornais. Queremos
que eles continuem sendo instrumentos de uma
sociedade baseada no lucro, não de uma sociedade em que vale mais o ter do que o ser. Assim,
teremos feito algumas coisinhas na superfície,
mas, se quisermos ir um pouco mais longe, teremos que colocar a sociedade, como um todo,
controlando esses veículos, e não apenas um grupo, ou um setor dessa sociedade.
É uma reflexão que fIZ, desculpem, mas gostaria de apreciar também a sua reflexão sobre o
sistema.
O SR. NILSON DO AMARAL FANINI - Sim;
creio, como eu disse, a programação deveria ter
participação do outro lado da cama, para Irmos
às raízes. Sou de opinião que devemos subir ao
povo; sempre se desce ao povo. Está errado, devese subir ao povo. Na Grécia, onde foi formada
a palavra democracia, é subir ao povo, onde estão
as raízes, a fonte do poder, e ver os problemas
do povo, procurando, se possível, ter uma programação de tal forma que não fôssemos teleguiados, para determinados interesses, determinados
grupos, o que é uma realidade. Os investimentos
para uma emissora entrar no ar são muito grandes, têm que visar o lucro, mas, de forma alguma,
deve-se sacrificar a moral, os valores, a família
pelo lucro.
Sei de um caso de uma pessoa que se converteu - e peço perdão por não declinar o nome
- que estava atuando numa gravação quando
o diretor disse: está caindo o IBOPE - ela dirigia
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uma espécie de um pensionato - você vai-se
apaixonar por fulano de tal, e, aí, seguiria uma
cena de lesbianismo. Ela disse: não posso fazer
isto. E ele disse: mas caiu o IBOPE e isto representa tantos milhões Disse ela: então, deixo de
gravar, de forma alguma posso fazer esta gravação. E deixou de gravar.
Vê-se, então, que, pela questão do lucro, não
há preço. Sacrifica-se a moral, sacrifica-se o interesse do trabalhador, da necessidade, por qualquer coisa; o que interessa é o dinheiro. Assim,
o verbo ter está sendo conjugado mais freqüentemente que o ser.
Termino, apenas, como um pastor, dizendo que
devemos ter toda essa fé. Tenho fé em Deus,
ereto neste País, estamos orando pelos Srs. Constituintes, porque esperamos muito desta Constituição, para a solução e a grandeza desta Pátria
comum.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Ainda temos uma questão, Pastor Nilson Fanini,
que é do Relator da Comissáo, o nosso Constituinte Artur da Távola.
O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Pastor, a tarefa do legislador é muito densa
e difícil. O legislador vive um conflito permanente,
de natureza ética - para ficar num tema que
é do agrado de V. S' e vive o tormento ético de
ser, ao mesmo tempo, um representante das suas
convicções e de ser uma pessoa capaz de compreender, fora das suas convicções, o que se passa na sociedade real.
Diariamente, alguns resolvem esse problema
ético ficando simplesmente com as suas convicções e desconhecendo a composição profunda
da sociedade, na sua variedade. Talvez seja até
um caminho mais fácil, embora digno; outros,
procuram contrabalançar as suas convicções
com a percepção do real e procuram compreender a sociedade na sua diversidade.
Então eu lhe peço que nos dê uma ajuda no
tocante a um ponto que realmente é confuso para
mim, como legislador, e sou obrigado a feri-lo:
o que é, propriamente, a emissão de caráter religioso nos meios de comunicação?
É V.S' responsável por um programa que percorre o Brasil, muito bem feito, sólido, do ponto
de vista doutrinário, pertencente a uma igreja estabelecida, com muitos seguidores e, em função
disso, talvez tenha conseguido a obtenção de um
canal de televisão, no Rio de Janeiro, que deverá,
em breve, entrar no ar.
Observo que preciso ferir esse assunto, ou seja,
o de que os evangélicos, em geral, têm-se apresentado, rias últimas décadas, de um modo rnaís
organizado, mais coeso, mais articulado nos
meios de comunicação que os outros grupos religiosos. A própria Igreja Católica não encontrou
ainda uma forma de apresentação de seus programas, a missa pela televisão, quando a missa é
uma atividade de grande participação presidencial, a missa impõe a unção do fiel, como os
cultos protestantes. Então, a Igreja Católica não
tem conseguído, a meu juízo, a artículação, Adernaís, a Igreja Católica, nos seus segmentos chamados mais progressistas, passou a participar diretamente do problema político brasileiro, enganjou-se na luta dos oprimidos, de maneira bastante
franca, bastante aberta, o que lhe causou machu-
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cadelas, prisões, torturas para muitos de seus
membros... Já os movimentos evangélicos têm,
evidentemente, segmentos mais progressistas,
segmentos mais conservadores; idem, os espíritas, que possuem uma cautela muito grande no
trato do problema político, razão pela qual talvez
tenham conseguido este avanço nos meios de
comunicação, na concessão, porque o próprio
aparelho do Estado se sentiu mais seguro com
a posição evangélica. Há também um conservadorismo - chamemo-lo assim - de hábitos e
costumes, que se equivale ao da Igreja Católica
e ao do Movimento Espírita, e que, de certa forma,
aplaca os segmentos do sistema, porque não o
ameaçam.
Em função disso, que foi obtido com muito
trabalho, com muita prudência, pelos segmentos
religiosos organizados, nota-se, sobretudo no espectro radiofônico, - pouco abordado, porque
só se fala de televisão, sendo que o rádio, a meu
ver, é muito mais importante do que a televisão
- uma proliferação de religiões, de crenças, de
milagreiros, em nome da religião. O espectro radiofônico diário e noturno é pletórico de pessoas,
díaríamente, em nome de Deus, realizando milagres, é sobre esse particular, que tratra com a
matéria mais complexa do ser humano, que é
a sua fé, que é a enfermidade, que é a incapacidade de definir o mundo. Essas formas, às vezes
simplistas, passam a ser altamente rentáveis.
Há movimentos de pensamentos profundamente respeitáveis! Eu poderia citar, por exemplo,
o budismo, no mundo ocidental; poderia citar certas correntes de pensamento hindu, que são extremamente minoritárias, e, de repente, vêem também as suas colocações confundidas, parecendo
corno que apenas as formas religiosas institucionalizadas, fortes, organizadas, articuladas, capazes
de formar pastores de alto nível, como V. S', e
tanf os outros, ou religiosos, como ocorre no caso
da Igreja Católica. Apenas essas, como se houvesse, também ali, na religião, o esmagamento
do menor pelo maior.
Então, eu pediria ao pastor que nos iluminasse,
porque vamos ter que legislar sobre esta matéria,
e é muito difícil.
Como discernir? O próprio cristianismo, no seu
começo, era feito por meia dúzia de apóstolos
pobres, tidos como loucos, ou subversivos Como
captar o novo, na sua formulação? Como o legislador pode se orientar diante de movimento parar~iglosos, para distmguir o que é religião ou o
que é crença? Falou, V.S' mesmo, em crer. Crer
é acreditar: crer não é saber, e, justamente, a graça
da fé consiste numa iluminação, segundo a visão
cristã, tão profunda na iluminação do ser. Mas
novas iluminações podem estar presentes e, de
repente, confundirem-se com a exploração da fé.
Este é um critério muito complexo, muito díãcil,
Falo a um homem da sua responsabilidade porque, também não seria legítimo dizer que apenas
as igrejas constituídas tivessem... E, ao mesmo
tempo, de não ser assim, porque estaríamos
abrindo para...
Então, estou apenas ferindo o assunto, porque
'ele é muito amplo, realmente, e não caberia talvez
aqui, mas, nós legisladores, vamos ter que nos
defrontar com ele. de forma que eu gostaria de
levantar, não apenas a V.S', mas até aos compa-

nheiros presentes, que tenham reflexões sobre
a matéria, algum alcance, alguma luz, para que
o Relator também se possa iluminar um pouco.
O SR. NILSON DO AMARAL FANINI- Meu
prezado Constituinte Artur da Távola, a quem
aprecio muito, creio que as suas preocupações
também são as nossas. Eu diria, por exemplo,
que um número muito grande, agora, de evangélicos no rádio, na televisão poderia responder pelo
crescimento dos evangélicos.
Como sabem V. Ex", hoje, de acordo com as
últimas estatísticas, os evangélicos crescem duas
vezes e meia mais rapidamente que a população
brasileira. Temos, no caso, então, 35 milhões de
evangélicos. Levando-se em conta ainda que, por
exemplo, a minha denominação, os batistas, não
batizam crianças. Tenho um netinho, de três anos,
que não é batizado, porque, nós, batistas, defendemos a liberdade de escolha. Se eu o batizar batista,
ele poderá, quando crescer, não querer ser batista;
pode querer ser católico, ou espírita. Então, por
isso, não batizamos crianças, mas somente àqueles que assumem a responsabilidade
Uma das razões é esse crescimento que está
havendo em todo o País, em todos os níveis. Quais
as razões do crescimento? Uma delas, Srs. Constituintes, é um vazio. Há um vazio no coração brasileiro. Também o problema dos nossos dias, a
luta do homem, como acabou de falar o nosso
Constituinte; o homem está a braços com vários
problemas sociais, econôrmcos, problemas de toda a sorte, e ele está precisando dessa força além
dele, e ele busca a Deus, já pela sede de Deus.
Há essa proliferação, a que se referiu o Constitumte Artur da Távola, de milagreiros e outros
movimentos, que vão, fazem um estatuto, registram, e começam - dizem eles - a fazer milagres. Mas é o que eu disse: nós somos frontalmente contrários ao mercantilismo religioso, explorar a fé, ainda mais o brasileiro que é tão crédulo. Não sabemos onde vamos parar. Vendas de
tantas coisas, explorando a fé e a boa vontade.
Tivemos um Ministro da Saúde que disse que
o Brasil é um hospital sem hospitais; é um caminho muito grande para se enveredar nesse trabalho.
Diria que é difícil responder a esta última pergunta. O que fazer? Vou apenas dizer a S. EX'
como se procede na Igreja Batista e creio que
a mesma coisa na Igreja Presbiteriana, do representante Reverendo Guilhermino, para ser um
pastor precisa ter o primeiro grau, o segundo grau,
fazer bacharel em Teologia, que são 4 anos, fazer
também o mestrado em Teologia e doutorado
em Teologia, que pode ser no País ou no exterior,
como fiz minha pós-graduação, na Alemanha, na
Suíça, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, mas
a verdade é que a três por dois consagra-se uma
pessoa, dizem que ele é pastor, é missionário,
e vivemos essa proliferação que estamos vendo
aí. Esse é o problema de nossos dias.
O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Permite V. Ex' uma intervenção? Não sei se
a Presidência pode ter essa tolerância. (Assentimento da Presidência.)
Até gostaria de convocar outros companheiros
a esse debate se tiverem interesse, porque ele
é muito rico. Veja V. S' que esse é um critério,
é um título; igrejas montadas na formação de
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seus quadros, isso é perfeitamente aceitável, mas
veja V. S' no caso das religiões oprimidas neste
País. As religiões dos negros. Os negros trouxeram religiões milenares e que foram permanentemente esmagadas pela chamada religião oficial,
religião das classes dominantes; nada obstante,
a profundidade daquela cultura manteve essa religião ao longo da tradição oral, e a própria classe
dominante brasileira costuma se referir sempre
de uma maneira pejorativa às religiões dos negros, dando-as como rituais baixos, subcuIturais
etc., quando ali está uma experiência milenar.
mesmo ocorre com os índios.

a

O espectro radiofônico possui alguma cobertura nas religiões negras, a sistemática também,
porque essas religiões nunca se organizaram em
igrejas constituídas, e nem é de sua natureza. No
caso dos budistas, Buda pediu aos seus seguidores - coisa muito interessante essa colocação
de Buda, porque o budismo, em termos numéricos, é a maior religião que existe no mundo,
pela Ásia, em que percorre vários países - que
disse a seus seguidores nunca fazerem proselitismo. Vejam que curioso: o budismo nasce de
uma convicção que vaí sendo tomada pelas pessoas, independente do proselitismo de seus pastores, diferentemente do cristianismo que lançou
seus pastores à aventura maravilhosa e transformadora da Revelação. O Budísmo é muito profundo e, no entanto, não está constituido, assim como as religiões negras, africanas e indígenas, em
formas de igrejas com o estatuto, a seriedade
- vamos ficar com seriedade, uma palavra mal
aplicada no .caso - a profundidade do estudo;
os estudos teológicos são construções profundas
do pensamento humano.
Veja como é complexo. No caso dos batistas
e dos católicos, tendo em vista esta formação
"clássica" é fácildetectar. No caso dos milagreiros
também é fácil detectar, pela oferta de concursos,
prêmios, milagres, etc., em troca de dinheiro, no
entanto, outras formas de concurso, que o sistema econômico faz, passam livremente, quanto
a essa profissão, digamos, de natureza econômica, não há qualquer forma de controle.
Isso é muito complexo. Gostaria de que V. S'
nos iluminasse também examinando esse aspecto das religiões não formais, não institucionalizadas, e que merecem do legislador um absoluto
respeito, consideração, pela profundidade e por
seu significado num país como o Brasil; significado cultural das religiões africanas, que é muito
forte e que também precisa e merece um respeito
muito grande do legislador.

a SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) O Presidente se coloca sempre naquela posição
cruel de ter que interferir ou interromper, às vezes,
o discurso de conhecimento e de saber que sempre enriqueceram nossos trabalhos. Vou passar
a palavra ao conferencista e vou lamentar que
tenhamos que interromper esse nosso debate,
nobre Constituinte Arthur da Távola, e aqui temos
a oportunidade de ouvir nossos conferencistas
e a oportunidade de ouvi-lo também, como intelectual que é, que reflete e ausculta esse mundo
do conhecimento, tão importante para embasar
todo o nosso comportamento, e enfim, toda a
nossa atividade prática ao curso de um processo
de construção, primeiro filosófica, depois, doutrinária e finalmente passarmos aos problemas prá-
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ticos da vida, que afinal de contas é a função
do legislador regular.
Agradeço a suas intervenções, acho que foram
muito positivas, realmente tivemos a oportunidade dessas colocações, que enriqueram bastante
a nossa manhã de depoimentos, e passo a palavra
ao conferencista para a sua última intervenção,
porque temos uma semana bastante intensa de
trabalho e nossos Constituintes estão participando de inúmeras atividades aqui e temos que fazer
o cumprimento do horário.
Podemos abrir espaços, se V. Ex' desejar, para,
na próxima semana, ou a nível da própria Subcomissão, quem sabe, Constituinte Arthur da Távola,
fazermos um outro tipo de debate, lá na Comissão, como estamos transferindo algumas das
convocações para lá. Hoje mesmo, transferimos
mais uma. A primeira, por sugestão de nosso
Constituinte Carlos Alberto Caó, de audiência do
empresário Roberto Marinho. Hoje, estamos
transferindo uma sugestão do nosso nobre Constituinte Olívio Dutra, que foi a do Serpa, e agora
poderemos montar algum esquema na Comissão, e acho que seria uma boa oportunidade. lamento que tenhamos que encerrar com essa intervenção.
O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Sr. Presidente, desculpe-me formular só uma
pergunta. (Assentimento da Presidência)
A CNBB não vai comparecer?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Lamentavelmente. Ainda hoje, pela manhã, tive
um encontro com a secretária e fomos informados que viriam. Posso atribuir isso a problema
de teto, de vôo ou de transporte, porque é de
São Paulo. Então, a Conferência continua com
sua vinda aventada de início, mas que pode ser
vencida. Deixo ao tempo.
Tem a palavra o ilustre Nilson do Amaral Fanini.
O SR. NILSONDO AMARAL FANINI-Apenas
para tentar responder ao Constituinte Artur da
Távola, penso que está precisando exatamente
disto que se faz nesta Subcomissão e que nunca
foi feito. Precisava ser convocado isso, para vermos todas as minorias, todos os segmentos religiosos e nos sentarmos juntos. Sou batista mas
sento junto com espírita, com católico, com budista, hindu, tenho respeito a todos, amo a todos,
temos um único Deus, e deve ser dada a oportunidade a todos. É ai que insisto no segundo item
que deixei aqui com a Presidência, e, aliás, vou
enviar tudo datilografado a V. Ex', em que se dê
oportunidade a todos, essa é a realidade, porque
vejo o negro, o índio, as raças, como um grande
piano, onde cada tecla tem um tom e o Criador
precisa tocar em todas as teclas. Seja esta ou
aquela minoria, se faltar uma tecla a harmonia
não fica completa, o concerto não fica completo.
Faço este apelo, estou à díposíção, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, para discutir este assunto muito importante, que muito tem a ver com
nossas vidas. Digo o seguinte: seja você espírita,
budista, do candomblé, hindu, católico, presbiteriano, congresslonal, luterano, pratique sua religião. Se todos praticarem sua religião na sua maneira de interpretar, porque cada ser humano é
uma catedral ambulante, não precisa do pastor
nem ninguém para ir a Deus, pode ir diretamente

a Deus, na sua maneira de raciocinar, de pensar,
você pode ir diretamente a Deus. É como uma
loja de eletrodomésticos. Você chega e tem uma
televisão, um liquidificador, está tudo lá. A hora
em que você liga a tomada funciona tudo. Todos
os homens já nascem com todo o equipamento,
é só ligar a tomada da fé, mas ligue essa tomada,
onde você estiver, que ali estará o Criador. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Muito obrigado, pastor Fanini.
A Presidência convoca para a próxima reunião
ordinária todos os Srs. Constituintes membros
desta Subcomissão, a realizar-se no próximo dia
5 de maio, às 9 horas e 30 minutos, com a seguinte pauta:
Audiências públicas com entidades: Federação
Nacional dos Farmacêuticos; Associação dos laboratórios Nacionais; Conselho Federal de Farmácia; Central de Medicamentos e mais o Dr.
Oswaldo Cruz, que virá deixar sua contribuição
aqui.
Na próxima terça-feira, então, dia 5 de maio,
às 9 horas e 30 minutos.
Queria pedir então que nos dispensássemos
de ler a Ata da última reunião e considerássemos
essa Ata aprovada.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem!
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Tem a palavra, pela ordem, o Constituinte Carlos
Alberto Caó.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Sr. Presidente, quero apresentar minhas
escusas por ter chegado atrasado para esta audiência pública de hoje, extremamente rica e profunda, e até me penitenciar de uma omissão pessoal.
Creio que as duas intervenções que foram feitas
aqui pelo nobre Relator da Comissão Geral, nobre
Constituinte Artur da Távola, colocaram questões
de fecunda profundidade. Nesse sentido, gostaria
de sugerir que a Mesa diretora dos trabalhos desta
Subcomissão, levando em conta a exigüidade do
tempo, todos os problemas de natureza cronológica que enfrentamos, estudasse a possibilidade
de abrirmos um espaço para retomarmos a discussão deste problema, acrescentando a participação e a presença de um ou mais representantes
das religiões afro em nosso Pais, e indígenas também. Creio que assim poderemos ter uma visão
de todo o leque de manifestações religiosas de
todo o País e não ficarmos adstritos àquelas manifestações de religiões que, por serem mais estruturadas, mais hierarquizadas, têm condições de
usar, mesmo que ainda de forma restritiva, os
meios de comunicação de massa.
Esta é a minha sugestão que gostaria a Mesa
analisasse.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) A Presidência agradece a sugestão de V. Ex', ela
será examinada, fica inclusive esta sugestão, está
aqui o Sr. Relator desta Subcomissão, para tentarmos montar então um debate que acho fundamentai nesta área.
O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Só que
no âmbito de nossa Subcomissão talvez não te-
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nhamos mais tempo. Vencemos hoje o que havíamos decidido, que hoje seria o dia para esse fim.
Mas agradeço a sugestão do nobre colega Constituinte Carlos Alberto Caó, me parece que com
o apoio do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Tem a palavra o Consntumte Olívio Dutra.
O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA- Sr.
Presidente, esse trabalho desta Subcomissão para
terça-feira, pela leitura, dia 5 de maio, teremos
audiência pública com o setor de farmácia, química, e havíamos deliberado consensualmente de
que a cada sessão pública se ouviria, no mínimo,
três partes; o Estado, o empresariado e o mundo
do trabalho. Não senti que uma representação
trabalhista esteja entre as entidades convidadas.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) É verdade, nobre colega, ocorre que acabamos
hoje de encerrar a primeira etapa e agora estamos
tentando acomodar em dois dias de audiência
áreas que são importantes. Acho que a montagem
das audiências do dia 5 foi concluída levando
em conta o que tínhamos de pedidos de audiência, porque também não podemos estar indo
atrás. Fomos até aquelas instituições que achávamos mais representativas pelo conhecimento médio do Plenário. Depois, nos embasamos muito
nas solicitações, interpretando. E na área de farmácia as solicitações mais significativas foram
essas aqui, que cobriam todo o aspecto da área
científica e tecnológica, digamos assim, na área
da indústria farmacêutica.
O princípio não fOI realmente ferido, mas nesse
caso concordo com o nobre Constituinte que não
aparece nenhuma entidade representativa dos trabalhadores na área. Há a Federação Nacional dos
Farmacêuticos, que são empresários; os laboratórios, Conselho Federal de Farmácia e Central
de Medicamentos.
O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA- Há
os trabalhadores da área da saúde, eles têm uma
organização a nível nacional ...
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não vou prometer que faça isso mas vamos tentar, se alguém puder nos ajudar podemos convocar e colocar nessa audiência para que também
essa associação faça seu depoimento. Acho válido, decidirmos isso aqui, é a vontade do próprio
Plenário, e é importante mantermos esse contraditório ouvindo todas as partes. Vamos registrar
isso e tentar, e peço apoio, para que essa convocação seja feita esta tarde, então.
Agradeço a todos, especialmente aos nossos
conferencistas de hoje, e damos por encerrada
a presente reunião. (Palrnas.)
(Levanta-se a reunião às 12 horas e 30
minutos.}

Subcomissão da Família,
do Menor e do Idoso
ATADA 7' REUNIÃO ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 27 DE ABRiL DE 1987.
Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas
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e trinta e cinco minutos, na Sala da Comissão
de Municípios - Anexo 11 do Senado Federal,
reuniu-se a Subcomissão da família, do Menor
e do Idoso, sob a presidência do Senhor Constituinte Nelson Aguiar (PMDB - ES), com a presença dos Senhores Constituintes: Flávio Palmier
da Veiga (PMDB - RJ), Maria Lúcia (PMDB AC), Eliel Rodrigues (PMDB- PA),Cássio Cunha
Lima (PMDB- PB), Vingt Rosado (PMDB- RN),
Ervin Bonkoski (PMDB- PR), Iberê Ferreira (PFL
- RN),João de Deus Antunes (PDT - RS), Antonio Salim Curiati (PDS - SP) e Nivaldo Machado
(PFL - PE), como membros da Subcomissão.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou abertos os trabalhos e solicitou fosse
dispensada a leitura da Ata da reunião anterior,
que foi considerada aprovada. Prosseguindo, o
Senhor Presidente convidou os Deputados Constituintes Arthur da Távola e Hélio Costa para tomarem assento à mesa como palestrantes. A seguir,
o Senhor Presidente passou a palavra aos Senhores Constituintes Arthur da Távola e Hélio Costa
que passaram a discorrer sobre o tema: "Influência da Comunicação na Vida Familiar". Concluída
11 exposiçâo, o Senhor Presidente franqueou a
palavra aos Senhores Constituintes para debate
com os expositores. Manifestaram-se sobre o assunto os seguintes Constituintes: Ervin Bonkoski,
Eliel Rodrigues, Flávio Palmier da Veiga e Maria
Lúcia. Dando continuidade à reunião, o Senhor
Presidente convidou o Senhor Constituinte Cássio
Cunha Lima para assumir a Presidência, tendo
em vista a necessidade de ausentar-se por ãIguns
momentos Reassumindo a Presidência, o Senhor
Presidente agradeceu a participação e colaboração dos Deputados Constituintes Arthur da Távola
e Hélio Costa, dando por encerrados os trabalhos,
àstreze horas, cujo teor será publicado, na íntegra,
no Diário da Assembléia Nacional ConstiMIBte, convocando os Senhores membros da
- Subcomissão para a próxima reunião, a realizar-se
dia vinte e oito de abril, às nove horas e trinta
minutos, com a seguinte pauta: exposição e debate c:om o Senador Constituinte Nelson Carneiro,
sobre o tema: "Dissolução da Sociedade.Conjutônío Carlos Pereira Fonseca, Secretário, lavrei
a presente Ata, que depois de lida e aprovada, ,
será assinada pelo Senhor Presidente. - Constituinte Nelson Aguiar, Presidente.
ANEXOAATADA 7'REUNIÃO, ORDINÁRIA, DA SUBCOMISSÃO DA FAMÍIJA, DO
MENOR E DO IDOSO, REALIZADA EM 27
DEABRIL DE 1987,As 10:34 HORAS,ÍNTE·
GRADO APANHAMENTO TAOO/GRÁFlCo,
COM PUBliCAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO PRESIDENTE DA SUBCOMISSÃO, CONSTITUINTE NELSON
AGUIAR.

o SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da Subcomissão da Família, do Menor e do
Idoso.
.
Estamos aguardando a presença do nobre Deputado Hélio Costa, que deverá desenvolver conosco, aqui, um debate sobre o tema: A Influência
dos Meios de Comunicação nas Relações Fami.
liares.
Como contamos, agora, com a honrosa pre,sen\;a do nosso Relator Artur da Távola, Relator

da Comissão Temática, que é um expert no assunto, um escritor de renome nacional e um dos
homens que, neste País, tem demonstrado maior
competência nos meios da comunicação escrita,
nós gostaríamos de ouvi-lo, e S. Ex' se propõe
a conversar conosco até que o nosso conferencista compareça.
Então, passaremos a palavra ao nobre Constítuinte para que, a seu critério, possa expor a respeito deste tema: Influência dos Meios de Comunicação nas Relações Familiares.

o SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- As duas formas tradicionais de educação e
de formação, a família e escola, foram abaladas,
principalmente a partir da metade do Século XX,
pela entrada súbita, expansíonísta, em forma de
roldão, dos meios de comunicação. A invasão
deu-se em decorrência de algumas evoluções eletrônicas, tecnológicas, a saber: a miniaturização
dos circuitos, os satélites e as várias formas da
edição eletrônica. Quando a tecnologia descobre
o circuito miniaturizado liberta a aparelhagem das
anteriores limitações de tamanho. No caso da
televisão, por exemplo, a miniaturização além de
permitir receptores menores, retira a câmera do
estúdio fechado e a coloca na mão do camera
man, ganha a rua, a vida, a realidade exterior.
A miniaturização dos circuitos engendra dois outros adiantamentos decisivos: o editor eletrônico
e o vídeo-teipe, Assim, os três elementos tomamse diretamente responsáveis pela modificação de:
organograma de produção; capacidade expressiva; proliferação da informação pela facilidade
de locomoção das equipes e linguagem audiovisual do meio.
O RÁDIO
Os meios de comunicação passam, a partir
da década de 50, a viver vertiginosas expansões:
o rádio ganha a instantaneidade porque, pela
transmissão externa, consegue ser o mais rápido
dos veículos. Até hoje, apesar dos avanços da
tecnologia televisual, o rádio é o mais rápido dos
veículos. A televisão possui a vantagem, no caso
de transmissão instantânea, de não ter tantos mediadores, quanto o rádio, preso que está, este,
à palavra e ao som. A mediação da televisão é
apenas a da Câmara e a do som local. O rádio
precisa de alguma forma de tradução ou narração.
A partir da década de 50, também os jornais
passam a operar com avanços tecnológicos relativos à qualidade gráfica, à velocidade de impressão
e à possibilidade maior, graças, também, ao satélite, de edições nacionais. As edições nacionais,
nos jornais, não alcançaram o Brasil, País tradicionalmente marcado por edições locais, o Brasil
não conseguiu o jornal nacional, até hoje. O que
não deixa de ser interessante, por outro lado. A
ocupação do universo nacional viria a se dar pela
televisão e pelas revistas a partir de 1960.
O rádio ganha a ínstantaneídade, ganha a rua,
libertando-se do estúdio, pela facilidade dos equipamentos, e ganha o que viria a ser a sua maioridade sonora, a transmissão em FM, freqüência
modulada. A freqüência modulada gera, para o
rádio, esta característica: propicia a maioridade
sonora graças aos efeitos da. estereofonia, geran-
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do qualidade de recepção e da alta precisão da
emissão. O rádio FM propende para o gênero
musical, emissão de natureza estética, baixa mobilização do ouvinte, um rádio de desmobilização,
"relax", prazer. Em compensação o rádio AM,por
não ser, salvo recentemente, portador de maiori·
dade sonora propende para a palavra, a informação, debate, comunicação direta, a pulsação quotidiana da comunidade, pois as novas tecnologias
lançam o ouvinte dentro do rádio. Vicejam então,
e telefonemas, pesquisas, pedidos de "sucessos".
É um rádio de contatos com os ouvintes, de relação direta com a comunidade local. Enquanto
a FM "universaliza" sua mensagem, a AM torna-a
local, ativa com base na palavra. E é paradoxo:
o rádio AM, possui alcance maior de ondas (emissoras AM de potência alta atingem praticamente todo o Pais, sobretudo à noite) - porém
toma-se um rádio da comunidade. A FM, de alcance reduzido, (seu espectro alcança apenas o
perimetro da cidade) tende para a universalidade,
através da mensagem musical. Pode ser que a
recente implantação da AM Estereofônica venha
a inverter o processo. A estereofonia não provém
do rádio e, sim, da indústria fonográfica. Opera,
hoje, sobre a mensagem musical, um efeito decisivo a que chamo de audiência universalizante.
A estereofonia, via qualidade sonora, propicia, no
mercado discográfico, o intercâmbio cultural de
natureza extrafronteiras. No bojo do processo não tenhamos ilusão - está o clássico mecanismo de dominação econômica e colonização
cultural. Do ponto de vista cultural, porém, traz
aos jovens de todo o mundo a possibilidade de
um encontro de vivências e troca de experíêncías.,
inclusive sensoriais, que não existiria, não fossem
a estereofonia e os processos contemporâneos
de disseminação de bens culturais.
Um Jovem inglês, vivendo as crises decorrentes
de uma sociedade pós-industrial, pode, hoje, via
disco, comunicar-se com outro brasileiro ou africano vivendo aflições diversas, as de países em
luta para entrar na era industrial. Mensagens, reações, emoções comuns à juventude, e não ao
contexto sócio-econômico de cada sociedade, estabelecem-se a partir da estereofonia, e seu poder
tanto de penetração quanto de agrado.
Outra curiosa característica: o rádio AM, por
ser ligado à comunidade, realiza tarefas de resistência cultural. Ao refletir a comunidade, o rádio
AMobriga-se a manter os padrões musicais locais
e, em função do mercado a atender, ajusta-se
ao gosto médio dos segmentos do público a que
se destinam.
O rádio FM, apesar da limitação de alcance
mas por deter a maíorídade sonora, reflete a tendência universal. A maioria das rádios FM, no
Brasil, tem sua programação timbrada por cultura
estrangeira. .E a maioria de.rádios AM, pela vinculação direta com o mercado, possui programação
de corte e timbre nacionais. As mesmas elites
intelectuais que, por razões de vanguarda, defendem tomada de posição nacional na área da cultura, desconscideram o rádio popular AM.Preferem
alcunhar de "kítsch", "cafona", "brega", este tipo
de transmissão, sem considerar seus aspectos
de resistência cultural. A música sertaneja, por
exemplo e as interioranas, ecos e restos de uma
cultura local, estão se perdendo. Pois somente
no rádio AM são tocadas. E. assim, a música po-
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pular e a de camaval. As elites desconhecem tal
característica ao qualificar o rádio AMatravés de
conceitos oriundos de artes de elite, e consideram
subarte as formas populares de comunicação.
Em função da expansão, filha do desenvolvimento tecnológico, começa, então, o rádio a viver
um processo de maturidade de mercado: a segmentação. O do rádio já possui mercado que
funciona por segmentos. Se o ouvinte deseja programa protestante o encontrará; se deseja tangos,
idem; e, assim, música erudita, fado, poesia ou
esporte etc. Cada um destes mercados funciona
por segmentos. Só foi possível ao rádio operar
assim, porque o espectro do diaI, ou seja, a oferta
de produtos aumentou Hoje há, no espectro AM,
em cada cidade a possibilidade de 20 e poucas
emissoras, em FM.
Aumentando a oferta, aumenta, necessariamente, a democratização da produção, embora
não haja ruptura do esquema ideológico dominante, decorrente, no caso brasileiro, do predomÚ1io absoluto do capital, pois no Brasil, o rádio,
em praticamente 95% das concessões, está entregue à empresa privada. Há, contudo, segmentos
absolutamente desatendidos pelo rádio, no Brasil,
como a programação infantil.Há tempos, o Ministério da Educação publicou estatistica, segundo
o qual é de 0,01% a proporção de programas
infantis em todos o espectro de rádio no Brasil!
Eis uma tarefa não atendida pelas empresas: programas de rádio para as crianças, o que não deixa
de ser estranhável de vez que a criança é consumidora e indutora ao consumo. E o rádio desconheceu a criança que, no entanto, está apta ao
contato com o meio puramente auditivo que opera direto sobre a fabulação, vive da palavra falada
ou do som. O rádio, como a literatura, opera com
palavra sobre a fantasia, a imaginação, o que levou
um pensador da matéria, McLuhan a chamá-lo
de "meio quente". McLuhan dividiu os meios de
comunicação em "frios" e "quentes". Quando um
meio de comunicação possui a alta definição, ele
seria "frio". Atelevisão seria um meio frio porque
opera sobre os sentidos, dando-lhes imagem, cor,
som. Essa concreção da televisão determina no
espectador menos exercício intemo. O rádio, por
usar palavra, o material da fantasia, seria um meio
quente. Leva o ouvinte, necessariamente, a um
trabalho de complementação, criação, fabulação,
invenção.
Ora, a criança, sobretudo nas fases pré-escolares, vive plena de fantasias e há educadores
que afirmam: a escola com seus rigores racionais,
impede o florescimento dessa outra face da mente humana, tão rica, talvez mais rica, a fabulação,
a invenção, a constante renovação do fluxo mental. O rádio favorece esse tipo de indução, estimula
a fantasia e a criatividade. A própria estereofonia,
em alguns países, vem sendo utilizada, não apenas na música. Há experiências no rádio alemão,
de obras de rádio-peças como eles chamam feitas
em função de estereofonia. Ela recria para o ouvinte um espaço cênico, real à direita e à esquerda,
amplitude que gera, do ponto de vista sonoro,
o mesmo espaço físico propiciado pelo teatro.
A rádio-peça, outra dás formas literárias avançadas e profundas, está abandonada pelo rádio
infantile para adultos Em outras palavras, é mais
rendoso virar disco do que produzir uma rádiopeça; é mais cômodo manter um programa de

telefonemas com os ouvintes do que uma produção infantil.O rádio deve ao processo econômico
muito do seu avanço, porém, não pode ficar adstrito às regras implacáveis da competição mercadológica. Deve haver, no país, a convivência de
formas: a privada, a pública e a estatal. Por outro
lado, os empresários que investem têm as emissoras de maior audiência. O rádio ainda é o maior
meio de comunicação deste Pais, do ponto de
vista quanntatívo, do ponto de vista da facilidade
de operação e do ponto de vista da disseminação
de emissoras. Não há, porém, no Brasil! Os devidos cuidados e estudo com o rádio. Ele pertence
de tal maneira ao cotidiano que já não desperta
a preocupação intelectual; mesmo assim, na informação, no debate, na música, é o principal
instrumento de politização e de hbertação existencial. Principalmente via música. A poesia de John
Lennon percorre os jovens do mundo com sua
carga de significados via disco e via rádio. As
bases emotivas, as formas anárquicas ou ajustadas de vida vêm via música, via letra. A música
popular, essa interessante junção do pequeno
poema com o envólucro melódico ou harmómco,
talvez seja o principal instrumento de transformação social do Século xx, e é quase que desconhecida como tal pela intelectualidade, e pela política, salvo no meio acadêmico. Nenhum jornal,
hoje mantém coluna de rádio, e todo esse meio
que permite a informação é instantâneo, o contato
com a comunidade.
Poderiam os, ainda levantar a falta de reflexão
sistemática sobre o rádio e a criança, o rádio e
o idoso, o rádio e o cego. O rádio é o único
meio usado pelos cegos brasileiros e do mundo
inteiro, e em todas as duas mil e tantas emissoras
do Pais não há uma para os cegos, capaz de
permitir leitura para os que não podem ler.
Todo o espectro de emissoras em ondas curtas,
deveria estar sendo utilizado porque saiu do
broadcasting (isto é, da competição de mercado
depois que a FM entrou) para o mais completo
intercâmbio educativo. A influência atomizada do
rádio é maior do que a influência concentrada
da televisão.
ATELEVlSÃO
Em meu livro "A liberdade do Ver", capítulo
I (Televisão, informação e mudança), digo:
"A tendência predominante em quem observa a avassaladora influência dos meios
de comunicação é a de supô-los onipotentes,
todo-poderosos, espécie de Moloch devorador de nossos dias, idéias e ideais.
Potentes, são! Onipotentes, jamais!
Tais considerações apocalípticas atribuem
toda a força aos meios e muito pouco a quem
está do outro lado, o público, elemento que
"corre-com" a comunicação, logo, concorre
com ela.
O público não é uma unidade estática ou
moldável massa na qual se imprime a forma
(e o conteúdo) determinada pelas secretas
estratégicas dos sistemas mantenedores dos
. processos da comunicação como aparelhos
ideológicos. Os sistemas procuram a modelagem e parte do público a ela adere, por
coincidência de propósitos profundos ou por
submissão. O público (real e potencialmente)
não é uma unidade amorfa e passiva. Possui
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características da passividade e amorfila, porém o público é uma diversidade de alto dinamismo e resistência. Daí decorre e não onipotência dos meios de comunicação, acima
aludida.
No comportamento do receptor da comunicação, conforme suas condições culturais,
caracterológicas, emocionais e intelectuais,
latejam quatro instâncias nas quais se trava
o embate entre o afã de convencimento e
modelagem de qualquer massificação e o
reagir diversificado do receptor. As instâncias
são: Mimética. Empática. Reflexiva. Libertária.Elas não são como escada. Atuam concomitante, ainda que contraditórias, em cada
comunicação e em cada recepção.
A instância mimética é aquela segundo a
qual cada pessoa tende a mimetizar, imitar,
incorporar ou aceitar o que vem da comunicação, segundo o grau e a natureza da coincidência entre seus códigos cultural e conceitual e a matéria emitida. É comum a pessoas
de qualquer nívelcultura. Cada segmento mímetiza algum comportamento ou emissão.
Evidente, porém, que ela é pronunciada e
predominante em segmentos acríticos do
público. Quanto menos cultura mais mimetismo e repetição.
A instância empática incide com as demais. Corre paralela. Através dela, os mecanismos emocionais fazem-se presentes numa relação de seIf para self (quando num
plano profundo de empatia) ou, então, de
inconsciente para inconsciente ou de emoção para emoção. Ela independe de controles racionais. Não os nega ou contraria, mas
funciona paralela e com idioma e características próprias. Conforme a tipologia psicológica do recptor da comunicação, a instância empática pode ter a predominância. Particularmente as emissões de televisão são, no
campo da comunicação, as que mais estimulam a vigência da instância empátíca, pelo
fato de trazerem o mistério humano ao nível
do close up. A instância ernpátíca propicia
e suscita relações entre público e meios de
comunicação, alheias ao controle racional e
até contrárias a ele.
Ainstância reflexivaopera no nivelracional,
coincidente com os demais. Ela opera ao
mesmo tempo (concomitante 110m a emissão) embora possa continuar a ser exercida
a posteriori, quando o receptor da comunicação realiza a leitura crítica, na qual seus
padrões de julgamento e reflexão são acionados. A instância reflexivaé predominante em
pessoas de bagagem conceitual diferenciada
e capacitada de traduzir em idéias e juízos
de razão o que receberam via comunicação.
Racional, crítica e conceitual, eis a natureza
da instância reflexiva, comum a qualquer receptor mas, como vimos, predominante nos
que possuem nível cultural mais alto.
A instância líbertáríadifere da reflexivaporque não convoca apenas a razão. Ela é a
expressão da democratização intema de tedas as características do ser, inclusive as indefinidas: as que mobilizam a intuição, a seno
sibilidade, os elos cósmicos etc. A instância
Iibertária defende o que é profundo em cada
indivíduo, em cada sociedade, em cada cul-
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tura e em cada raça. Ela é preservadora do
que é mais caro ao ser humano, a sua individualidade e o seu instinto de conservação.
Nela, nenhuma massificação pode entrar para modelar. Ativá-la é mister de qualquer atividade educativa, religiosa ou institucional destinada a preservar a liberdade humana, supremo bem do ser humano, como a vida
e a igualdade de direitos.
Escravo e prisioneiro eis o destino do homem. Escravo ele é, e prisioneiro, até de si
mesmo ou de suas idéias. Possui, porém}
uma instância profunda,a do livre-arbítrio. E
a instância Iibertária na qual existe - em
potência - a possibilidade da liberdade.
Todo homem é dotado de um plano profundo, em relação ao qual pode viver sem
auscultar, mas que existe e emite impulsos.
Nele prolifera a permanente possibilidade
de revisão, contradita, busca, procura e pergunta que faz em cada fato ou idéia. Lavra
nessa instância a ameaça permanente às
nossas próprias opiniões, idéias, crenças e
até convicções. Ativá-Ia é exercíco do homem
maduro.
As quatro instâncias coincidem, (concomitantes embora contraditórias) em qualquer comunicação e em qualquer receptor.
Conhecê-Ias é libertar-se de seu domínio para usá-las no benefício próprio e da vida.
Mac Luhan dizia que, se os sistemas pretendem impedir o efeito de transformações
culturais e políticas operado graças à televisão, o que deveriam fazer era proibir a existência da televisão. Existindo e funcionando,
mesmo dominada pelos sistemas hegemônicos, ela promove, por si só, mudanças profundas na cultura e no comportamento dos
homens
Correntes marxistas afirmam o oposto.
Que a televisão modela, como a escola, os
hábitos e comportamentos de um povo.
Quem a dominar, dominará o pensamento
e determinará hábitos e até necessidades."
Na verdade, tanto a TV tende a manter
os valores vigentes e dominantes em qualquer sociedade (seja ela qual for, socialista
ou de mercado) como, ao mesmo tempo,
possui uma força transfiguradora que escapa
ao controle do sistema mantenedor.
A televisão de qualquer país representará,
sempre, como a imprensa, a luta interna entre as pressões para conservar e as pressões
para mudar. O resultado dessa If$I é o programa que vai ao ar, espécie de trégua e
pacto do possível, código do permitido. Esse
entrechoque enriquece o mundo noticioso,
principalmente nos países de formação democrática onde nem o Estado nem o capital
preponderam com absoluta imposição de
suas disposições.
Países altamente democratizados conseguem o equilíbrioentre os ditames do capital,
os do Estado e os dos profíssíonais e artistas
que compõem o quadro funcional dos meios
de comunicação.
A humanidade ainda não encontrou melhor forma que a democrática (por isso tão
rara) de relacionar essa fonte de poder, que
são os meios de comunicação, com as ne-

cessidades e direitos de quem está do'outro-·
lado: o consumidor.
A televisão é um aparelho ideológico, ou
seja, um meio modelador, destinado a construir e manter a ética e a estética próprias
ao sistema hegemônico (dominante). Em
qualquer sistema ela existe e funciona como
expressão do poder (poder politico e bélico);
é a expressão de um poder cultural que decorre do poder econômico e do poder bélico.
Poder econômico e bélico operam juntos e
dominam o Estado.
O poder cultural discrepa porque deriva
do efeito dos meios de comunicação (que
representam a ideologia do poder político)
e dos artistas e pensadores que não representam essa ideologia. Do choque dessas
tendências vive e atua o poder cultural: ou
ele decorre das forças hegemônicas que impõem seus gostos, hábitos e valores; ou decorre da oposição a tais forças.
O poder cultural é tão poder quanto o politico. Possui as suas regras, sacerdotes, mecanismos, repressões e recompensas. Toda
forma de poder tem que ser capaz de assegurar condições de sua manutenção como
poder. Precisa, portanto, paralisar, cristalizar
o avanço e a mudança para que permaneça
"poder".
9 poder se utiliza; então, da massificação.
E a chamada "alienação dos meios de comunicação". Esse processo, porém, não é
onipotente. O poder tende à massificação,
porém a massificação não é onipotente, como já vimos.
Dentro da televisão ocorre um conflito: ao
mesmo tempo que, enquanto ideologia, tende a cristalizaro pensamento e a se transformar num aparelho ideológico destinado a
exaltar as qualidades e as virtudes do sistema
(poder econômico, poder político e poder
militar), tal controle se dá na parte falada,
no texto, no discurso. Não, porém, no tocante
à imagem.
O sistema, enquanto ideologia, não tem
interesse em fazer da televisão senão uma
vitrine cor-de-rosa. Á televisão exibe muito
mais o belo, o bom, o agradável, o prazenteiro
do que o ruim.
Em função da competição, porém (nas
sociedades abertas), ela precisa se colocar
na posição de quem está denunciando mazelas sociais. Embora além de denunciar nada
possa fazer (são questões sociais que se definem ao nível da economia e da política e
não ao nivel da televisão, a televisão pode
encaminhar e consolidar a reivindicação comunitária. Ao fazê-lo, mesmo na condição
de veículo do "sistema", ela está levando a
miséria e a dor latentes e jacentes através
da imagem. A força da imagem fala por si,
não há discurso ou pressão ideológica que
modifique os seus efeitos. O volume diário
de matéria telejornalística adensa e aprofunda efeito transformador da televisão.

°

Significa que na pauta de leitu~a da televisão existe, de um lado, o propósito de dominação e, de outro, a desestruturação desse
propósito promovida pelas caracteristicas da
imagem.
'
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_ Nem, apenas, a visão de Mac Luhan; nem,
Ãt"~ dos analistas da escola marxista.
e ;~tsa~ e trn-. :;<tiunto caótico de signos
de erei os tmprevisivers.
Parece provado que a comunicaçQv'~-----'''-_
nica de imagens mobiliza muito mais e profundamente os sentidos. A recepção é mais
sensorial que racional, vale dizer atua sobre
os sentidos numa proporção maior.
Quando o cidadão está imobilizado, sentando, com olhos e ouvidos ocupados, vendo
e ouvindo imagens e sons numa alucinante
sucessão (e cada uma com carga de tensão
intrínseca), está ingerindo e empatizando,
através dos sentidos, uma forma de conhecer
diferente das anteriores.
O processo de tomada de contato com
a realidade vem através de mecanismos que,
por mobilizarem mais os sentidos, diminuem
a carga de esforço e atuação de outros elementos componentes do sistema neuropsíquico do indivíduo, razão principalmente.
Através dos sentidos nos vem o que vai
ficar na inteligência; e se a pessoa dispõe
de um conduto sensorial aumentado ou dilatado pelo uso continuado de uma tecnologia
cuja característica é dilatar o sensorial, chegarão, então, ao intelecto cargas maiores (e
mais difíceis de definir) que as ali chegadas
quando os sentidos tinham uma relação diferente com a realidade externa, pois eram menos mobilizados do que agora.
De ser verdadeira esta premissa, pode-se
inferir que cabe à televisão missão mais importante e profunda do que habitualmente
se lhe atribui. Assim, as mensagens televisivas passam a carecer de um estudo acurado para a verificação da exata medida da
influência, no intelecto, do alargamento dos
condutos sensoriais pelos quais transitam as
mensagens.
Mesmo que os mecanismos puramente racionais, durante o auge da tecnologia do livro,
estejam relativamente bloqueados na televisão, aquel'outros decorrente do alargamento
dos condutos sensoriais criam novas formas
de inteligência empático-sensível."
O vídeo tape, modificando as relações de produção; o editor eletrônico; o satélite permítíndo
a comunicação instantânea internacional e o circuito miniaturizado, permitindo o pequeno aparelho e sua portabilidade, fizeram a revolução da
televisão. ot'mídia" saiu do estúdio, o velho estúdio, eterna representação da realidade e ganhou
a praça, a vida, o sol, Çl rua. É como se a televisão
tivesse sido invadida pela sociologia do País. Muda, então, a estratégia de produção. A ficção, hoje
a base de audiência das emissoras via telenovela
e telesséries, ganha a sua força principal após
o vídeo tape, a edição, o circuito miniaturizado
e a disseminação via satélite. Enquanto a televisão, atada e fatalizada estava ao estúdio e não
possuia o video tape, era necessário armar a
produção em função da mesma ordem em que
as cenas iriam ao ar, como no teatro. Quando,
graças ao video tape e ao editor eletrônico, a
produção se liberta, toda a técnica de elaborar
programas se transforma. Muda, por conseqüência, o chamada "padrão" de produção. Aumenta
a audiência, consagra-se o mercado, logicamente
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o veículo. Viriam à luz telepeças ligadas ao regional brasileiro as de maior sucesso, porque é Áillif
do o País começa a se ver [1" ._....i><I?
a
que sob a forma fíccí...~-" ,-"eganha re~ativa,consciência de Q; _.",smo. Quando o Pais reune-se
....... l1te ae um noticiário nacional ou de eventos
desportivos, ganha características inusitadas de
integração e co-participação.
Por outro lado, destaque-se o oposto no aspecto ideplógico. Na medida em que, cada vez menos
pessoas ou empresas "falam" para mais pessoas,
dá-se um fenômeno de concentração tanto de
capital como de dominação ideológica do sistema
capitalista. como este País nunca viveu.
À televisã, portanto, vive um processo paradoxal, rico, multifacetado, curioso: acompanhou a
linha do desenvoMmento econômico capitalista
incentivado pelo autoritarismo no Brasil (concentracionista), com a vinculação e colocação de um
Estado forte a serviço do capital. Fortalecem-se,
então, os principais aparelhos ideológicos do sistema, principalmente meios de comunicação e
escola privados. Por outro lado ocorre. como conseqüência, o desenvoMmento qualitativo e quantitativo da televisão. Este País sabe fazer televisão.
Ela ganha fundo contato com o mercado, dá-lhe
riqueza e variedade de produção, processo que
leva, hoje, o Brasil a exportar o seu produto televisual até para países de altfssimo nível cultural.
O dado contraditório e desafiador do processo
de comunicações brasileiro é o fato de"padecermos da falta de democratização das formas de
informação (vive-se um processo de concentração. e, ao mesmo tempo, possuirmos um sistema
produtor desenvolvido, exportador até, afinado
com as principais vontades do mercado, embora
ainda muito longe de suas necessidades.
Este é, pois. o dilema dos Constituintes: encontrar a forma de democratizar o processo, aproveitá-lo em seu lado positivo e ampliá-lo. Alguns
propõem a forma estatizante pura. Outros, o oposto, terceiros. como eu, a forma interativa, mista.
A forma privatista pura, que está praticamente
'em vigor, se possui os dinamismos decorrentes
da atividade produtiva, possui, igualmente, as limitações de uma vinculação exclusivamente mercadológica, e ideologicamente subordinada aos
centros de decisão econômica, e não configura
um quadro de democratização, pelo contrário,
tendem para o oligopólio no setor. Somente em
sistema tripartite (entidades privadas, públicas e
estatais) poderá dernocretízar a comunicação: estado, iniciativa privada e instituições da sociedade
civil,dividindo a tarefa e oferecendo as suas pro! postas de televisão.
A Subcomissão da Familia, do Menor e do Idoso - permitam-me os Srs. e Sr" Constituintes
- não vai poder ficar alheia à discussão ideológica do tema, pois dela provém o produto-programa.
Adiscussão é ideológica. logo política e envolve
a filosofia de concessão de canais e, sobretudo,
a discussão dos rumos da comunicação. Cabe
ao legislador, no campo da comunicação. mais
que um código de proibições (dentro do qual
este Pais viveu durante tantos anos), um código
de finalidades. É preciso rediscutir as finalidades
do processo de comunicação social e é preciso
jungir empresa privada, Estado e comunidade às
respectivas finalidades. Faz-se comunicação no
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p",f~.-,a: algumas finalidades, uma das quais o
ãesenvolvimento econômico. e a empresa privada
o implementa muito bem. Esta, não é, porém
a única finalidade de um sistema de comunicação. Há as culturais, as educativas, as comunitárias. A todas o sistema de comunicação deve
atender e não apenas filiar-se à ditadura do primado do econômico.
Há. portanto, um conjunto de finalidades diretamente relacionadas com o futuro deste País. a
formação de suas crianças, a complementação
dos processos educativos. Por isso não devemos
defender uma forma exclusiva de orientação de
meios de comunicação. Ao contrário, o País deve
fazer conviverem as várias propostas: privada, estatal e pública. Elas fornecem à sociedade a possibilidade de opção, escolha, uso de experiências
variadas. Por essa razão. a tendência contemporânea dos meios de comunicação no mundo é
a da forma plural.
No mundo atual já não há mais a tutela exclusiva da família no processo de formação. Este
é o tema de relevância para Constituintes. Hoje,
família, escola, sociedade e meios de comunicação atritam-se na direção de obterem. mais poder e educar. Todo problema da sociedade humana é de poder. Há eternamente a luta pelo poder.
No campo da formação, família. escola, sociedade, meios de comunicação, neste final de Século xx, lutam pelo poder cada qual com os seus
exércitos.
O pacto escola-família é antigo, centenário,
com conflitos como todo pacto, porém vem caminhando quase sempre administrado pelas igrejas,
que são as representantes da família, organizada,
em geral as das classes médias e altas, e institutos,
organizações com grande experiência nessa representação. Mas' a união família-escola-meio de
comunicação não está formada. Primeiro, porque
o meio de comunicação prescinde da família na
sua orientação ideológica; ele é fílho do capital
ou do Estado; segundo, porque a própria família
não se aparelhou para relacíonar-se com o meio,
de vez que o desenvolvimento do meio foi rápido
demais, em progressão geométrica, impedindo
a assimilação da pletora de conceitos, de conseqüêncía e influências contidas no bojo do seu
desenvolvimento.
Estamos. portanto, nos umbrais da construção
de uma nova sociedade para este País, com o
dever de discernir a relação complexa famíliaescola sociedade-Estado-meio de comunicação.

Precísamos fazer com que os meios de comunicação sejam reflexos dessa pluralidade e não decorrências do predomínio de uma dessas formas
de poder. A sociedade democrática. é a sociedade
do equilíbrio das desigualdades, ou seja, a organização do equilíbrio dos diferentes, os que vêem
o mundo por óticas diversas. Só teremos uma
estrutura democrática de comunicação se a tornarmos plural e variegada como a sociedade.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Só
queria, nobre Constituinte Artur da Távola, perguntar onde entraria a comunicação escrita 817
O meio de informação escrito.
O SR. CONSTJT<JINTE ARTOR DA TÁVOLA
- Não abordei os meios escritos, é verdade, e
cabe este estudo a esta Subcomissão. Fiquei um
pouco preso, no improviso. aos meios de comuní-

cação, de vez que os meios escritos não são concessões de serviço público e, portanto, escapam,
de certa forma, às formas de controle existentes
para as concessões. Qualquer um de nós pode
fundar uma empresa.
A legislação brasileira não prevê qualquer vinculação do jornal ao Estado, sob a forma de concessão. Não sendo concessão, escapa um pouco
a esse tipo de controle. A concessão, sim, é regulamentada pelo Estado, o Estado tem deveres de
fiscalização e o concessionário tem deveres de
atenção com o Estado. O jornal é uma empresa.
E a modernidade está consagrando os jornais
de grandes empresas.
Fica difícil, pelo desenvolvimento tecnológico
hoje, para o pequeno empresário criar jornais como no passado, a tecnologia tomou-se extremamente cara, a distribuição complexa e Ilão há
dévída, também - este é um tema para nós de que o mesmo processo de concentração ocorrido nos meios eletrônicos dá-se nos jomais. Se
examinarmos a quantidade de jornais que as principais Capitais do País possuíam no passado, vamos verificar que era bem maior que a de hoje.
Tudo isso se prende ao mesmo processo de concentração.
Finalmente, esse tema pode trazer. tambéme não foi abordado aqui por mim - o problema
e as formas de censura.
Nesse particular, quero declarar-me absolutamente contrário a qualquer forma de censura do
Estado. Não considero o Estado um instrumento
hábil para censurar qualquer manifestação cultural.Acredito que, quem trata com meios de comunicação tem o dever ético de se dirigira multidões
e, portanto, deve encontrar seus mecanismos internos de seleção. Porém, a meu juízo, essa seleção deve ser feita pela empresa em íntima conexão com os profissionais que nela trabalham. Sou
a favor da proliferação de códigos e conselhos
éticos internos. jamais censura. Se este País não
considerasse que os profissionais estão aptos a
discutir os aspectos éticos da sua profissão, nunca
teria uma Medicina, um Direito, uma Engenharia
respeitáveis. Nestas profissões são corporações,
elas mesmas. que se encarregam de gerir os aspectos éticos da profissão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Sr.
Constituinte, antes que V. Ex' encerre porque sei
que tem compromissos e pode sair a qualquer
momento e nos deixar, aqui, órfãos dessa informação que pretendo qüe nos transfira, gostaria
de colocar o seguinte: V. Ex' tocou num ponto
controverso, delicado, que é a questão do controle
ético, moral, daquilo que deve ser ou não informado à sociedade.
Temos uma preocupação; constantemente estamos nos deparando com famílias, com peNOU
que se acham agredidas com determinadas pr0gramações que são veiculadas pelos meios de
comunicação, determinadas cenas que aparecem, determinados fatos. Ora. a informação é
um direito do indivídio, um direito do .cidadão.
direito de ser informado, um direito da pessoa.
Mas aí é que entra a grande questão: os que detêm
o meio, detêm a propriedade do meio de informação. terminam determinando, de alguma forma,
o que deve e o que não deve ser informado. N60
é?

Maiode 1987

DIÁRIO DAASSEMBLÉIA NACIONAL CONS1TfUlNTE - (Suplemento)

E digamos que o cidadão está com o seu aparelho de televisão ligado em casa e, daqui a pouco,
surqe um fato, uma cena, uma colocação, que
é jõgada para ele, para seus filhos, para sua esposa uma cena de novela, por exemplo, ou outro
f~ qualquer, de repente essa família se vê agredída por isso. Primeiramente, ela sabe que quem
detém o meio de comunicação jamais irá ouvi-Ia,
e se a ouvir vai lhe dar alguma forma de atenção
pequena. E, segundo, ela não dispõe de meio
imediato para entrar em contato imediato com
aquele que está produzido o fato, que o está colocando dentro de sua casa. Então, resta a essa
pessoa desligar a televisão. Temos muitos casos
assim não é? Até encontrei um cidadão que disse
o sequinte: "Fui obrigado a tratar a minha televisão da seguinte forma, taquei um martelo na cara
dela Ela estava criando muito problema dentro
de casa, para meus filhos".
c;tueria que o Sr. antes de ir embora e natur~
mente isso já fica servindo como uma reflexao
para o Constituinte Hélio Costa, ~judando-o !la
sua exposição, colocasse como ve esta questão,
propriedade do meio de informação. O Sr. falou
que o Estado não deve controlar. Ora, n<;> meu
modo de ver, o Estado tem que ser um ínstrumento na mão do homem, não deve ser uma
coisa à parte, como é hoje, o Estado está lá e
a sociedade está aqui, o Estado está dizendo o
que a sociedade pode ou não fazer, a que a sociedade tem ou não direito, daqui a pouco vem o
Governo, que representa o Estado, e pratica um
ato sem consultar a sociedade, sem levar em conta que esse ato vai provocar dramáticas con:eqüências na vida das pessoa~, que, ~s vezt;s, nao
têrr nada a ver com isso. POIS bem, ISSO ai passa
por outra discussão.
O Estado tem que ser um instrumento do ~o
me, instrumento para que o homem possa real~ar
os seus fins, seus objetivos, alcançar os seus obletívos individuais e sociais. E, neste caso, quando
o Estado interfere, instrumentalizado pelas pe~
soas, pelos cidadãos, teria, então, que interfenr
para controlar.
No caso, por ecemplo, do meio de comunicação, o Sr. é contra qualquer tipo de c~nsura,
mas quando a sociedade se acha agredl,?a por
determinadas coisas que são veiculadas nao tem
forma de se defender, não tem como se defender.
(Palmas.)
E por que ela não tem f~rma de. se defender?
P,prqueo meio de inform~ao, o meio de CO~~I
cação é propriedade particular, e o propne~no
se acha com o direito de colocar lá o proâssíonal
que julga o que deve ser colocado e determina
o que deve e o que não deve ser veiculado. Nó~
encontramos isso no rádio, no jornal e na televísão. Muitas vezes, o jornalista vai lá e coloca uma
informação a seu respeito que não corresponde
à verdade, ou que corresponde à parte da verdade,
e o Sr. terá diãculdades para colocar, ganhando
o mesmo espaço, a informação que o Sr. acha
que é correta, no seu modo de defender.
Então, a pergunta qu estou fazndo é a seguinte:
como o Sr. vê esse fato de, sendo o meio de
comunicação propriedade de algum cidadão ou
de algum grupo, co~o é que fica, em ~ace disso,
o direito de o cidadao ser correta e livremente
íníormado, já que ele tem o direito de possuir
a emissora, o órgão informativo, mas o Sr. tarn-

bém tem o direito, como cidadão, à informação
correta. Como é que o Sr. vê essas duas coisas?
O SR. ARTHUR DA TÁVOIJ\ - É muito difícil
responder a isso. Todas as formas são precárias.
"Ademocracia é o pior dos regimes, com exceção
de todos os demais," dizia ChurchiJI. Se se cria
uma censura forte, com base no que se coloca
com muita precisão, o respeito moral, o direito
de cada pessoa de sua Casa não ser invadida,
agredida, inevitavelmente essa força da censura,
que começa com a cobertura moral, acaba na
censura política. No Brasil nós estamos saindo
disso. Segundo: Será o Estado o meio mais indicado para censurar programas, peças de teatro,
livros? É a organização do Estado? Que Estado?
O Estado democrático, talvez, mas o Estado democrático ainda é um sonho. Alguns países o
possuem e nos Constituintes Iibramos intensa luta
por construi-lo agora. No Estado democrático ele
se representa pela sociedade. No Estado autoritário, que é o brasileiro atual, ele se representa
pelo Governo. Pergunto: é o Governo a instituição? É o Poder Executivo, que é parte do govem.o,
sozinho, o instrumento hábil para a representaçao
da sociedade? Não! Até porque, neste País, desde
1960, não há nenhum governo eleito pelo povo.
Vejam o perigo de entregar tal decisão às mãos
do Governo, que não representa nem o Estado.
Então, vejam como é complexa a questão. Se
nós, Constituintes, formos capazes de criar neste
País um Estado democrático (e só a discussão
do que é Estado democrático leva anos) possivelmente, construindo um Estado democrático, teremos instrumentos que exercitarão democraticamente o poder de censura. Porém, nós não temos
o Estado democrático ainda. Estamos, talvez,
construindo - o ou comecando a construí-lo.
Por isso, Sr. Constituinte, eu insisto em dizer que
não sou contra, sou a favor de que os meios
de comunicação consultem permanentemente a
família, a sociedade, para quem se dirige, apenas
sugiro que seja feito na relação direta dos meios
com a sociedade, intermediada por pessoas competentes, os profissionais. E devo lhe dizer Sr.
Constituinte, que os proflssloneís de imprensa jamais foram ouvidos sobre os critérios éticos de
uma notícia, de um editorial, de uma matéria que
vai ao ar. É apenas a empresa que detém esse
poder. Defendo a existência de um conselho ético
interno que represente a sociedade, sob o ponto
de vista do profissional, e da empresa. Mas acredito também que as empresas são as maiores
interessadas, já que vivem numa relação com o
mercado, num bom contato com a sociedade
e, portanto, com a família.
Não tenha V. Ex'> dúvida, num país democrático,
a empresa que discrepar e se chocar com a média
do sentimento coletivo não obterá êxito. Será sancionada pela própria realidade, o mercado. Portanto, o importante é criar um Estado e empresa,
em conjunto, dicutam esta matéria eternamente
complexa e subjetiva: a vida. E não apenas como
temos no Brasil, hoje, só a empresa ou só o Estado e no caso do Estado só o Governo, e nem
só' o Governo, só o Poder Executivo. Portanto,
é preciso sair de camisa-de-força este verdadeiro
absolutismo dentro do qual vivemos no Brasil:
o do Poder Executivo.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Nós
temos dois colegas Constituintes querendo fazer

Quinta-feira 21

177

indagações. Quero lembrar que talvez fosse m~s
rico, mais produtivo, nós deixarmos para ~als
tarde. Eu asseguraria aos nossos companheiros
o direito de fazer as perguntas, mas antes eu queria, já que tenho uma necessidade rápida de sair,
eu queria passar a Presidência por um pouco,
para o "menino da Constituinte".
O SR. PRESIDENTE (CÁSSIO CUNHA UMA)
- Se o nobre Constituinte Artur da Távola puder,
dispuser de tempo para responder os questionamentos, vou-solicitar um pouco da paciência do
Constituinte Hélio Costa, porque considero o assunto de grande importância, de grande relevância. Passo, portanto, a palavra ao ilustre Constituinte que havia solicitado a palavra.
O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI Sr. Constituinte Artur da Távola, gostei imensamente da sua exposição, daquele retrospecto do
rádio, do rádio estereofonizado, da separação de
AMe de FM. Gostaria, inclusive, em outra oportunidade, de discutir e abordar assunto, porque essa
é a minha atividade profissional. Sou radiodifusor.
Gostei dessa última colocação, depois da provocação feita pelo nosso ilustre Presidente, Constituinte Nelson Aguiar, com respeito à ética e deixarmos afastada aquela tão odiada censura. Eu sou
contra a censura.
Agora, naquela correlação de familia - esco!a
- meios de comunicação, hoje temos o domímo
absoluto dos meios de comunicação, rádio e televisão envolvendo o comportamento da escola e
da família, sobretudo da família, porque a escola
é uma conseqüência da família. No meu modo
de entender, esse conselho ético seria, talvez, a
forma jurídica para a nossa Comissão, dentro de
um dispositivo que pudesse estabelecer a responsabilidade dos proprietários dos meios de comunicação. Hoje, apela-se mais para a responsabilidade. As famílias, a sociedade, a escola, todos
nós, somos vítimas da irresponsabilidade.
Vamos falar da televisão. A televisão, através
dos filmes importados, todos eles eivados de violência. As inúmeras novelas, das empresas geradoras, hoje estabeleceram um comportamento
diversificado. Não sou conservador, mas os bons
costumes e a família,no seu contexto puro, devem
ser preservados. Censura, não. Falta responsabilidade. Então, encontro a forma de se estabelecer um conselho ético comunitário, envolvendo
diversos segmentos sociais, inclusive do próprio
veículo, que daria a possibilidade de, numa manifestação, chamar o proprietário ou 05 produtores
de determinados programas e discutir, não censurar, mas discutir, trocar idéias. Porque pergunto:
como é que vamos dialogar, se nós não temos
possibilidades, não temos formas de chegar ao
diretor, ou chefe, ou proprietário do veículo? Então, dentro desse raciocínio, nós, que só recebemos, que somos passivos, que somos moldados,
vannos rediscutir com o proprietário. Mas pergunta-se: e se o proprietário, se o diretor, se o programador não quiser ouvir? Então, temos que discutir
uma forma de correlação com o Estado, que é
o detentor daquela concessão. Estabelecer, não
sei, uma punição, uma pena ou coisa parecida,
como existe hoje no código, já superado, de telecomunicações.
Então, eu deixaria, como contribuição, meu caro Constituinte Artur da Távola, para que voltássemos a debater no sentido, talvez, de fazer um
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dispositivo ordenado juridicamente para criar um
conselho ético comunitário entre os diversos segmentos da sociedade, da comunidade, incluindo
nesse conselho também a participação da empresa de comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Uma) Concedo a palavra ao nobre Constituinte Eliel Rodrigues, mas devido ao adiantado da hora, solicitaria a S. Ex' que não ultrapassasse o tempo de
três minutos, para que o companheiro Hélio Costa
possa fazer sua explanação.

o SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUESDustreDeputado Relator Arthur da Távola, foimuito proveitosa a sua palestra. Ela foi muito importante para a discussão do tema que temos diante
de nós, da Influência dos Meios de Comunicação
nas Relações Familiares.
Estou apresentando uma sugestão para a Subcomissão correspondente, que trata da censura
nos meios de comunicação, tendo em vista a
formação moral e espiritual da nossa nacionalídade, Isso porque temos observado que o dispoto no § 8" do art. 153, da atual Constituição, que

diz:
"§ 8° É livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou filosófica,
bem como a prestação de informação independentemente de censura, salvo quanto a
diversões e espetáculos públicos, respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos
que cometer..."

E assegura adiante outras coisas.
Então, a experiência tem demonstrado que essa liberação de censura, aliás em verdade sou
favorável a que não haja censura em termos da
expressão de pensamento, no aspecto político,
sou favorável a que não haja, mas quando ela
fere a sensibílídade e a formação da família e
da sociedade, no aspecto moral, estamos de acordo com esse sentimento. Então parece-me que,
ao elaborarmos uma proposta, já com enriquecimento da sugestão do nobre Constituinte, que
foi muito válida, um conselho ético da própria
empresa, da própria emissora e do próprio jornal,
creio que tenho mais um elemento a adicionar
quando defendo a censura por parte do Governo,
quando ela extrapole, quando a liberdade de consciência está sendo conspurcada pela liberdade
que a empresa tem de fazer 05 seus programas
e lançá-los, por uma questão financeira, dentro
da sua sobrevivência. Então, eu me proponho
a adicionar, entre as entidades que devam fazer
parte desse conselho de censura, além de outras
a própria empresa ligada a esse contexto. Parece
que é um modo de conciliar que o Governo, que
a população, já que não podemos ir diretamente
à emissora, mas que entidades de classe, como
dos jornalístas, de apoio ao menor, entidades religiosas possam participar dessa discussão, se determinada firma, se determinada programação é
válida ou não para ser levada aos nossos lares.
Então, creio que, adicionando minha sugestão
a esse conselho ético, por parte das empresas,
tenhamos mais um elemento que possa, também,
ser ouvido e possa apresentar sua sugestão sobre
a validàde ou não de determinada proposta. E
wna forma de, não só o Governo participar, não
~_entidades particulares representativas, religio-

sas, educacionais, ou do menor fazerem parte,
mas também da própria entidade empresarial poder também se fazer ouvir, nessas ocasiões, junto
a esse conselho que representará o interesse
maior do Governo assim estabelecido.
• Queria, também, agradecer as palavras de V.
EX, que enriqueceram mais um detalhe do meu
pronunciamento. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Uma) Concedo a palavra ao Constituinte Flávio Palmier
da Veiga.
O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Conheço demais o seu trabalho, a sua
luta em defesa da cultura na televisão. Agora mesmo ficamos assistindo ao seu programa de exaltação da música, muito bem colocado, um patrimônio cultural da televisão brasileira.
Pergunto, como homem de televisão, já que
a televisão está violentando o lar, comprovadamente, todos aceitam esse paradigma, está ferindo a criança, o adolescente, está até separando
casais, maltratando o cenceito de integração, da
grandeza do lar e da família, pelos novos programas, que penetram no lar, pergunto: Por que os
homens que preparam os programas na televisão
não exaltam, nos seus textos, a oportunidade de
obras literárias, os grande vultos brasileiros, o debate de temas culturais, com a participação da
sociedade, dos jovens, o chamamento das universidades, dos estudantes ao tema da televisão?
Por que não se exalta a ecologia, a natureza? Porque estamos casados, principalmente nos horários nobres, de não assistirmos a um programa
que possa contribuir com a vida, com o sentimento, com a formação moral, ética e cultural
da família, do jovem e do povo. Então, o que
nos estristece é termos uma exceção, que é a
lVE, que ainda se preocupa um pouco com esses
programas. Mas, por que esses poderosos homens de televisão não se preocupam com essa
base, com esse essencial, fazendo debates de sindicatos e aproveitando e imaginando temas que
pudessem levar, principalmente nos horários nobres, uma conceituação de eficiência, de defesa
do lar, da família e da cultura? Porque nós temos
tanta coisa boa para apresentar neste Pais, a nossa
história é tão rica, a nossa cultura, a nossa arte
é tão capaz, e não se consegue mentalizar, aos
homens que comandam a televisão, esses postulados, precisando a Constituinte criar, como bem
disseram os nobres Constituintes, e como se admitiu, num Estado democrático, o nobre Deputado Artur da Távola, um conselho que não é
censura, mas será censura para normalizar e defender o homem dentro da casa, vendo televisão
ao lado de sua família. Por que não surgiu ainda
isso? Vaiprecisar de a Constituinte criar um canal
que obrigue a televisão a provocar esse estado
mental de direito, que é o estado de defesa do
sentimento, da família e do lar, ao assistir um
programa de televisão. Será que é só interesse
comercial, será que não existe gente boa nesses
grupos? Não existe defesa da família e da sociedade? Esssa é a pergunta que desejava fazer.
O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Sou obrigado a responder. Há um pensador
da comunicação chamado Umberto Eco, que divide os analistas do fenômeno comunicação no
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que chama de "apocalípticos" e "integrados". Noto que a maior parte dos membros da Comissão
da Família, do Menor e do Idoso parece inserir-se
entre os "apocalípticos". Diz Umberto Eco que
os apocalípticos são intelectuais que vêem, nos
meios da comunicação, um sintoma do apocalipse. Eles os consideram fatores da destruição
dos valores. Já os integrados, entre os quais incluo-me, não têm tal visão apocalíptica dos meios
de comunicação, não os vêem como onipotentes.
O meio de comunicação é potente, evidentemente, modela, conforma. Porém, não onipotente. Devo dizer ao Constituinte Flávio Palmier da Veiga,
que provado, hoje, em pesquisas, está que o meio
de comunicação não é potente no sentido de
formar convicções, porém no sentido de reforçar
convicções já existentes ou em formação. Se a
sociedade tem, latente ou patente, uma convicção
na direção de posição anti-racista, por exemplo,
o meio de comunicação é eficaz no sentido de
fortalecer a convicção pré-existente.
O sistema de comunicação de um país não
é apenas o que dele pretendem fazer seus dirigentes. O sistema de poder detentoir de cada meio
de comunicação é - ele também - submetido
a injunções várias, contraditórias. E como a comunicação não vive sem ou contra o mercado
e suas exigências, ainda há este outro vetor (o
mercado) a determinar correções de rumo, aceitações ou rechaços das pressões várias.
Se houver um mercado exigindo liberação sensual maior nos programas e comerciais, para lá
caminhará a comunicação por maiores que sejam
os protestos. Se o mercado prioritário exigir rigor
repressivo nas cenas sensuais, ele virá. Funciona
pois a comunicação como o estuário das pressões várias, no qual o principal desaguadouro é
o do mercado majoritário.
São, portanto, os produtos de comunicação,
sempre, a média do confronto entre idéias novas
e velhas, entre concepções antigas e modernas,
entre tendências conservadoras e vanguardistas.
A comunicação não é estática: é um campo
de intensa e permanente batalha entre os vários
códigos ideológicos, verbais, políticos, doutrinários, relíoíosos etc.
A televisão é, dos meios de comunicação, o
que mais sofre pressões porque, por sua natureza
de meio intrinsecamente associado às disposições do mercado, trabalha com o código do permito. A TV opera sempre no limite do permitido.
Avança conforme o permitido; recua na mesma
proporção.
Quem quer uma televisão engajada politicamente e, desalienada, voltada para o real social
ou sensual, por exemplo, encontrará do outro lado, a pressionar, quem a deseja alienada ou pelo
menos alheia aos problemas reais ou profundos
de uma sociedade.
Enquanto a televisão provoca reações nos setores mais conservadores da sociedade, os segmentos que se consideram "avançados" não a
apóiam! Jamais haverá uma televisão, em qualquer sistema, que opere contra o código do permitido, até porque a televisão é a própria expressão desse código, na medida em que faz parte
do mesmo sistema que o mantém, na condição
de um de seus "aparelhos ideológicos".
O máximo possível para o criador que, como
profissional, trabalha nos meios de comunicação
é introduzir dissintonias no código do permitido.
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jamais derrotá-lo ou denunciá-lo. O sistema não
o permitirá.
Introduzir dissíntonlas no código do permitido
é jogar com conflitos e contradições existentes
no permitido, no já aceito. É trabalhar tais conflitos, levá-los ao público sob a forma de debates,
de ficção, de noticiário, de análises.
I~ da natureza do "permitido" (vale dizer,a ideologia) operar e imperar sobre o público, seja
por imposição natural ou repressiva. E impossível
exíqírque o permitido passe ao público um estado
de consciência sobre o processo pelo qual está
sendo levado ao público, não como "permitido"
mas como "verdade".
A consciência sobre o "permitido" que é levado
ao público como "verdade" só advém de algo
alheio a cada meio de comunicação: a leitura
crítica, realizada por analistas, críticos, estudiosos,
professores etc.
Tal consciência é muito difícil de ser traduztda
porque nem sempre é clara, vale dizer, nem sempre é possível ter-se plena consciência do conteúdo ideológico ou mitológico presentes numa comunicação enquanto estamos sendo alvos dela.
Como essa consciência nem sempre é clara e
corno o poder de quem a possui é sempre marginal ao sistema (até porque é minontária e ainda
por cima o ameaça), ela (consciência) permanece
fora do processo, difícil de chegar a quem vai
sendo (de?trans?com?re?) formado pelo código
do permitido.
A prova da pujança de qualquer sistema de
comunicação será, pois, sempre, ser atacada com
igual ferocidade pelas posições extremas.
O que a televisão mostra está carregado de
latências, O que está latente não está patente,
mais pulsa por trás. Essa pulsação aguça e mobiliza o telespectador. Ele não vê, adivinha. Não
constata, sente. Não f1agra, percebe.
O que a televisão mostra fala de maneira eloqüente do que ela esconde. O escondido está
latente no mostrado. Através do estudo e da interpretação do que é mostrado (o permitido) alcança-se o latente, o escondido. Nesse escondido
está a verdade.
Funciona, entáo, o código do permitido também da seguinte e reversa maneira: a verdade
aparece através do que é escondido, em função
das palavras, reações e situações que escapam
ao código de proibições e induzem o telespectador às conclusões. Quem o expressa de maneira
clara é o humor. Uma de suas facetas é alterar
as disposições do código do permitido, sem revogá-lo. O permitido, quando por momentos (se
não fosse por momentos, fosse para sempre, o
sistema não permitiria) burlando, rompido ou arranhado, transforma-se na matéria-prima do humor. Humorista é o que fala a verdade oculta
através do código do permitido. Este código é
temporariamente revogado ou anarquizado para
contrariar as disposições de quem determina o
que é permitido.
Entre o código do permitido e a verdade existencial dá-se, em todas as sociedades, uma pugna
terrível.A verdade existencial sai sempre ganhando, ainda que tenha que trapacear. Mas é vitoriosa
a c:urto prazo. A longo prazo, é quase sempre
o c:ódigo do permitido (o sistema) o vencedor,
até porque há algumas bases profundas e a1gumais verdades incrustadas nas mentiras e hípocrísías do permitido. Verdades familiares, de vida,

de formação, de classe SOCial, de amizade, de
hábito, de convivência.
O que precisamos, isto sim - e estou de acordo, em essência, com V. Ex" Deputado Flávio Palmier, e com outros colegas - é fortalecer a instituição educacional. Só a educação sólida prepara
o homem para discemir diante da força dos meios
de comunicação, dos aparelhos ideológicos, das
formas distorcíveis da visão economicista do século xx. É um erro de enfoque colocar o problema brasileiro na programação de rádio e televisão,
com todos os defeitos que têm, e nós podemos
fazer aqui uma reunião só para analisar esses
defeitos, que não são poucos, repito, principalmente na área infantil, é muito mais importante
fortalecer a condição cultural, porque cultura e
educação permitem ao homem o discernimento,
ler o jomal e saber o que está por trás e o que
está nas entrelinhas. Fora daí as pessoas serão
eternamente vulneráveis a formas de massificação. Se não for a massificação da televisão, será
outra forma. A humanidade sempre foi massíficada. A história da humanidade é a história de
massificações sucessivas. Há algumas formas de
enfrentar a massificação. Cito-as em meu livro
"ALiberdade de Ver"do qual alguns trechos transcrevo a seguir não sem antes aludir à liberdade
de informação como a principal:
'Todos os sistemas, sem exceção, foram
massificadores. Qualquer sistema político,
religioso ou econômico procurou utilizar os
meios a seu alcance para fazer das pessoas
executoras ou repetidoras de suas disposições. É o que A1thusser chama "confunfir
ideologia com verdade". Uma disposição do
sistema dominante é tão profundamente arraigada no pensamento, que passa a ser verdade o que é ideologia. Nos sistemas religiosos, por exemplo, tal confusão ficou muito
patente com o passar do tempo. Devido à
mudança das normas éticas, o que antes era
tido como uma verdade insofismável, indiscutível, ficou como uma disposição ou um
ditado que pertencia aos interesses dominantes numa determinada época. A única
forma de enfrentar a força avassaladora da
ideologia, como pré-modeladora do pensamento, é a consciência crítica.A prória consciência crítica esbarra nesse dilema terrível:
ela identifica um processo de dominação,
mas ao fazê-lo, inevitavelmente, engendra a
próxima forma de dominação. Mais claro: todo mecanismo de substituição dos grupos
de dominação acaba por se transformar numa cristalização, que engendra e trata de
manter os mecanismos de dominação ulteriores.
Ao identificar um processo de dominação,
a consciência engendra o próximo. Removido um núcleo de dorrunação, o próximo,
que fora Iibertário na sua origem, domina,
Impõe-se e se cristaliza.
Não há, na história, nenhum indicio de sistemas que (via meios de comunicação existentes) não tenham tentado modelar as consciências e as vontades.
Ao longo da história, todos os sistemas
massificaram. Sempre! Porém nunca a massificação foi onipotente! Hoje em dia, há um
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elemento novo e perturbador na história da
tentativa de massificação: informação.
Embora manipulada ideologicamente pelos sistemas, a eles escapa em algumas de
suas conseqüências. A informação é portadora de um mecanismo de transfiguração
que é o principal elemento com o qual contam as pessoas contra a massificação.
O mesmo processo que massifica, ao se
utilizar da informação, é portador de niveis
diversos da consciência da não massificação.
No mundo moderno, a produção e o processo tudo podem; só não conseguem derrogar a consciência, por mais que a embotem.
Do outro lado da comunicação está um ser
chamado homem que traz, dentro de si, uma
instáncia, o livre-arbítrio, no qual a liberdade
humana é sempre uma potencialidade e uma
possibilidade.
O encontro dessa instância está na educação. Qualquer ser humano possui a capacidade de defesa, racional ou instintiva,contra
as modelagens sistêmico-ideológicas. Profissionais de comunicação e profissionais da
educação têm missão parecida: assim como
os comunicadores são os pedagogos da informação, os educadores são os comunicadores da educação.
Ambos têm o dever de estar abertos à instância do livre-arbítrio, respeitando e despertando os elementos da consciência crítica,
porque a tendência dos sistemas é a de massificar.
Um sistema dominado por uma sociedade
mercantil, uma sociedade de venda e consumo de produtos, tende a massificar. O dever
do profissional que trabalha como agente
desses meios modeladores é polivalente porque está diante de uma disjuntiva terrível e
complexa: atender às necessidades desse
sistema, mas contestar suas cristalizações,
carreando os elementos de reflexão a quem
por ele se modela.
O problema ético do professor é, no fundo,
ser um agente do sistema e, ao mesmo tempo, um agende de mudança!
O problema ético do homem de comunicação é ser, ao mesmo tempo, um agente
do sistema e um agente de mudança!
"Ambos operam em veículos mantenedores do sistema, para modificá-lo e para garantir a liberdade e a consciência crítica diante
dele."
Esta é uma questáo complexa, por isso eu não
possuo a convicção apocalíptica. Não considero
o meio de comunicação onipotente. E tudo depende do nível de educação e cultura de quem
está do lado de lá. País educação engendra, exige
a comunicação de alto nivel.A recíproca é verdadeira... (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar)-Já estamos com o tempo se exaurindo. Sabíamos que
teríamos essa riqueza de informações hoje, aqui,
em se tratando de quem se trata.
A SRA. CONSmUlNTE MARIA LÚCIA problema é a conscientização.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) culpe, eu não lhe dei a palavra. Perdão.

O
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A SRA. CONS1TfUINTE MARIA LÚCIA - Não
tem problema. O senhor tocou no assunto que

eu ia falar. Justamente era a falta de conscientização do povo; um povo educado, automaticamente, estará apto a discemir qualquer programa,
qualquer censura que houver, ele saberá fazer.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Mas
aí é que está, é o que ele disse, alguém tem me
perguntado o que a Constituinte pode fazer para
acabar com a fome, para acabar com a dívida.
Eu digo: olha, a Constituinte tem lima função
primeira, é reorganizar o Estado democrático para
que as pessoas, num regime de liberdade, possam se organizar e buscar os seus caminhos.
Vamos agora ouvir o Constituinte Hélio Costa.
Ele já é nosso conhecido, através dos meios de
comunicação, principalmente através da lV Globo. Nós acompanhamos importantíssimas reportagens que S. Ex' nos transmitiu dos Estados Unidos, onde morou durante muito tempo. É um
homem que vivea comunicação por dentro. Nós
o escolhemos e o convidamos exatamente porque, sendo uma pessoa da televisão, sendo um
profissional da televisão, um profissional que trabalha nesse meio de comunicação e informação,
poderia ele satisfazer a curiosidade de muitos,
transmitindo algumas coisas que nos são ocultas
e que nós vemos como mito, essa coisa que impressiona a gente. É o fato de determinados personagens, determinadas figuras,e a própria televisão, hoje, se transformar num mito, porque o
que a televisão disse passa a ser a verdade absoluta. Pode não ser verdade, mas: - você viu o
que que disse na televisão? É a forma de mitificar
a televisão, e seus personagens que vêm causando uma espécie de curiosidade para mim. Tenho
procurado ler muito a esse respeito. Vejo isso
dentro da minha casa, com meus filhos.De repente, a minha filha, aí em casa, ela quer pentear
o cabelo como a Xuxa se penteia, quer calçar
o sapatinho da Xuxa e está acabado, e quem
for falar o contrário vai ter guerra com ela, porque
a Xuxa, para ela, é um mito, é um ídolo, e não
adianta falar nada. Ora, isto veio através de um
programa de televisão.
Com a palavra o Constituinte Hélio Costa.
O SR. CONSmUINTE HÉUO COSTA - Sr.
Presidente, pelo fato, de estar viajando desde quinta-feira à noite, até há exatamente uma hora e
meia atrás, quando cheguei ao Congresso, infelizmente, não recebi a informação de que deveria
comparecer a esta reunião, e certamente não me
sinto absolutamente preparado para um diálogo
e um contato direto sobre o assunto que estamos
discutindo. Mas, como sou um homem de comunicação, conforme disse V. Ex', com 14 anos de
televisão, 31 anos de jomalismo, de rádio, jomal
e televisão, e, só de ouvir, por alguns minutos
preciosos, a exposição do Deputado Artur da-Távola e as opiniões dos que estão aqui presentes,
já quase que me sinto mais ou menos ambientado
para poder conversar sobre o assunto.
Nas pequenas anotações que fiz, lembrei imediatamente do assunto que estava sendo discutido no momento em que cheguei, que é exatamente o do código de ética, que devíamos ter
neste País.
Devo lembrar que o Brasil é considerado, hoje,
no mundo ocidental, o País mais regulamentador
de todos. É um país onde para se mudar um

computador de 10 megabitts do 1Ü" para o 9"
andar, precisa-se de uma autorização expressa
da Secretaria Especial de Informatica. É um país
onde se pede um papel para absolutamente tudo.
Eu gostaria de ver, especialmente dentro do
setor de comunicação, menos regulamentação
partindo do governo e mais participação da comunidade. É evidente que não é fácil fazer isso,
no momento em que sabemos que a televisão,
no Brasil, começou de uma maneira atropelada,
vamos dizer assim, custou a se estabelecer, na
realidade, como um veículo no Brasil, não por
falta de força, como veículo, mas por falta de
poder aquisito do nosso povo. Hoje,nós só temos,
ainda, num País de 140 milhões de habitantes,
no mínimo, 30 milhões de aparelhos de televisão,
muito embora a média de audiência no brasil
seja de três pessoas por aparelho e, segundo se
informa, o brasileiro vê, em média, cerca de 5
horas de televisão por dia. Mas, ainda assim, o
começo da televisão foi meio atropelado, no Brasil.Então, não tivemos a oportunidade de estabelecer uma série de parâmetros com outros países
que já haviam estabelecido o princípioda comunicação de vídeo, como nos Estados Unidos, por
exemplo, onde ela começou realmente, como na
Inglaterra, como na Europa, como na França. E
devo dizer que os Estados Unidos são um exemplo típico. Não existe regulamentação do Govemo
Federal sobre o que a televisão pode, deve ou
vai fazer; existe, sim, um CÓdIgO semelhante ao
que nós queremos e deveríamos implantar no
Brasil, que é o código de ética. Este código de
ética é mais poderoso, absolutamente mais poderoso do que qualquer instrumento oficialque possa ser criado, até mesmo pela nossa Constituinte,
porque ele vai estar guardado, protegido pela própria comunidade, que é mais ou menos o que
o Constituintesugere, também V. Ex' sugere, onde
está mais ou menos situada a idéia do Deputado
Arthur da Távora. Acho que nós temos condições
de estabelecer este código de ética.
Na lV americana, assim como na lV inglesa,
não existe uma lei proibindo um beijo sexy às
8 horas da noite, mas é evidente que não se faz,
por quê? Porque se o fizerem, o código de ética
da própria empresa e das entidades particulares
que acompanham a vida das emissoras e redes
de televisão imediatamente será aplicado, e esta
emissora vai ser censurada. Não tenha a menor
dúvida de que isto acontece, diariamente, nos Estados Unidos. Então, é uma censura que parte
do povo. O povo tem esse direito, o povo pode
se organizar, as entidades têm força, e imediatamente vão se fazer presentes. Agora, criar uma
lei que, amanhã, dependendo do regime de Governo que vamos ter neste País, e Deus sabe como
estamos aqui com os dedos, assim, cruzados,
esperando que esta Constituinte possa estabelecer um princípio democrático duradouro, em
que vamos experimentar, talvez pela primeira vez,
uma democracia plena, constante. Não só para
nós, mas para os nossos filhos, nossos netos,
e daqui para frente. E, se não tivermos isso? Vamos dar um instrumento poderosíssimo ao regime que estiveraqui, ditando as suas ordens, como
tivemos durante 20 anos, e vamos ter que seguir,
religiosamente.
Assim,a minha preocupação é de regulamentar
menos e ter a sociedade participando mais. Acho
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perfeitamente viável,desde que a sociedade, como um todo, partindo das idéias que surgem aqui,
no momento em que fazemos a nossa Constituição, possa realmente se organizar, possa realmente criar estas condições básicas, essas entidades que estarão com esse código de ética na
mão para apresentar aos donos de emissoras de
televisão e rádio, e aos proprietários de jornais;
terão força suficiente para evitar qualquer absurdo, como, inclusive,vemos, quase que diariamente, como disse o Constituinte, na televisão.
Esta é a primeira observação que eu gostaria
de fazer em torno do que eu acho que seria o
mais importante, em se tratando deste assunto,
comunicação, especialmente televisão, com a família e a sociedade.
No rádio e na televisão, temos que observar
algumas coisas que nos levam de encontro a vários posicionamentos, se tivermos essa lei, se for
implantada uma lei neste País controlando, criando mais uma vez uma censura realmente violenta,
como sempre houve aqui. Por quê? A própria
notícia é uma coisa violenta. Será que nós todos
não nos lembramos daquela cena terrível do assassinato, por exemplo, do Presidente Kennedy?
Será que não nos recordamos, ainda, do impacto
emocional que trouxe o atentado ao Papa, em
Roma? Será que não nos chocamos, ainda, com
as cenas de Guerra do Vietnã, ou da fome da
Etiópia? Estas coisas todas são agressivas.
Então, se tivermos que tirar toda a agressividade da televisão, temos de tirar isso também,
e, ao fazermos isso, estaremos impedindo o veículo de cumprir a sua missão social de informar,
de abrir a cabeça das pessoas para o que acontece
na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso
Estado, no nosso País' e no mundo como um
todo.
Então, penso que o veiculo tem que ser aberto
a quase absolutamente tudo, dentro dos parâmetros de um código de ética. Acho que esta seria
a melhor solução que poderíamos encontrar, para
tornar com efeito, no Brasil, uma idéia do que
seria democracia dos meios de comunicação, no
informar, mas uma democracia vigiada, acompanhada pela comunidade, que teria na mão um
instrumento de força capaz de fazer prevalecer
os princípios que nós queremos para a famOia
brasileira.
Do ponto de vista de liberdade na televisão,
acho que, conhecendo 73 países, viajando durante 14 anos pelo mundo inteiro e, logicamente,
acompanhando em cada país que chegava passava às vezes um mês - o que se fazia na
televisão, eu posso garantir aos Srs. que, do ponto
de vista técnico e do ponto de vista artístico, nós
estamos entre as três melhores televisões do
mundo, sem dúvida alguma. Do ponto de vista
ético, acho que estamos bem abaixo do que ocorre, por exemplo, na França, do que ocorre na
Inglaterra, do que ocorre nos países da Escandinávia.Masé evidente que estamos mais ou menos
no mesmo nível dos Estados Unidos, e vamos
estar também no mesmo nívelda Itália. Masacontece que, neste momento, em que temos que
decidir até que ponto vai a liberdade dentro de
um veiculo de comunicação poderoso como a
televisão, nós vamos nos deparar com um problema mais sério. Ou nós entregamos tudo para
o Estado, ou transformamos a televisão, dentro
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do regime capitalista que temos e já adotamos
e convivemos com ele, e entregamos tudo à iniciativa prívada. Na iniciativaprivada é quase que praticamente impossível se fazer uma televisão ou
um rádlo falando exclusivamente das matas maravilhosas que temos, das crianças crescendo nas
escolas e sendo bem educadas, da proteção que
devemos dar ao meio ambiente, essas coisas tedas. São muito nobres todas essas causas e os
assuntos, evidentemente, empolgantes, quando
tratados artística e profissionalmente, mas nós estamos dentro de um sistema capitalista com a
nossa televisão; então, ela tem que sobreviver,
e sobrevive como? Sobrevive do anúncio.
Portanto, há que se criar, dentro de uma forma
dinâmica, que é a televisão, aquilo que cria ínteresse, o que coloca o telespectador diante do aparelho. É claro que temos programas maravilhosos
a fazermos, sem termos de usar a violência, sem
termos de usar o sexo, não estou defendendo
isso na televisão, até pelo contrário, mas a televisão é dinâmica, e temos que participar desse dinamismo. Eu só gostaria de ver, no Brasil,a televisão
perfeitamente dividida, onde, não o Estado, mas
o PCIVO tivesse uma participação efetiva no complexo que se chama hoje TVEducativa. Podíamos
ter mais TVs educativas no Brasil, podíamos dar
mais recursos à TV Educativa; podíamos criar
a TV comunitária; podíamos abrir as freqüências
de UHF; podíamos criar a televisão por cabo, que
servisse a todos esses interesses da comunidade,
corno já acontece na Inglaterra, nos Estados Unidos, por exemplo.
Então, no momento em que se tivera televisão
comercial, mas com seu dinamismo e, às vezes,
fugindo a essas guias importantes, do que nós
chamamos de dever da televisão perante a famllia
e a sociedade, aí se teriam outros recursos, se
teriam outros canais. Mas, infelizmente,o que vejo
é que no Brasil, com todo o progresso que se
fez na TV Educativa, até agora ela não recebeu
apoio suficiente do Governo nem do povo, porque, em outros países, a TVEducativa é, na relidade, subvencionada pelo povo, mas não através
do governo em si, o governo entra com uma
participação até mínima. Na América do Norte,
a Tv Educativa é mantida por contribuições do
próprio telespectador; na Inglaterra, paga-se uma
taxa mensal para se ver televisão; quando se tem
a BUCem casa, automaticamente paga-se 9 libras
por mês, que vem descontado, automaticamente,
no banco que você determinar. E o govemo entra
com muito pouco, entra com uma subvenção.
Aqui, infelizmente, acontece o oposto: o governo
paga tudo da TV Educativa e, por p~ar tudo,
acaba, automaticamente, se tornando o dono da
TVE. Quer dizer, então faz-se o que o Governo
quer, na TVE,não necessariamente o que a comunidade quer; e é caro. Televisão,lamentavelmente,
para mim, se resume nesta frase:TVé caro. Quem
não tem dinheiro, se não tiver muito dinheiro,
e não houver muita aplicação na muleta básica
da televisão, é impossível se fazer televisão de
qualquer nível,seja educativa, seja comercial. Ela
tem que ter equipamento e tem que ter talento,
e OiS dois custam caro. Sem esses dois não se
consegue fazer televisão, nem comunitária.
Então, é evidente que temos que ver de que
maneira podemos criar um mecanismo para que
a Tv Educativa, no Brasil, tenha apoio suficiente

para poder melhorar, aumentar, incrementar,
aprimorar a sua programação, para que ela possa
atender a um público tão grande que, de repente,
pela beleza da sua programação, voltada inclusive
para as coisas mais nobres da nossa sociedade,
possa competir realmente com a TV particular,
com a TVprivada, enquanto as duas sejam regulamentadas.
Outra coisa importante, e imagino que muita
gente até ache que eu, ao chegar no Congresso,
acabo sendo o homem da Globo, e quero garantir
aos Srs. que não sou; sou apenas um jomalista
profissional, fui Diretor do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais durante muitos
anos, sou membro do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, participo ativamente de todas as manifestações da
classe, tenho o maior prazer em dizer que trabalhei numa organização competente e que produz,
dentro do ramo de jomalismo e lazer,um trabalho
eficiente, que pode, necessariamente, ser corrigido e aprimorado, conforme disse, mas que, lamentavelmente, é acusada, muitas vezes, de fazer
televisão no Brasil e ter o monopólio nesta área,
no País. Acho que, nesse particular, também nós
devemos abordar e colocar o nosso pensamento.
Será que existe, realmente, um monopólio da
televisão no Brasil?Existe um monopólio em dois
sentidos: o monopólio da audiência e o monopólio da publicidade. Por quê? Porque a televisão,
que envolve talento e equipamento, no Sistema
Globo, por exemplo, tem com fartura, talento e
equipamento. Porque, para dizer a verdade, se
os Srs. fizerem uma comparação do que existe,
hoje, nos sistemas de televisão do Brasil,a Organização Globo tem parece que trinta e poucas emissoras espalhadas pelo Brasil inteiro, cinco emissoras de propriedade e algumas afiliadas nesse
total; a TVBandeirantes aproximadamente a mesma coisa; a TV Sílvio Santos, a TVS também no
mesmo nível;e a TVManchete exatamente ornesmo número.
Então, se nós temos o mesmo número de televisão para todo inundo, se todas as redes estão
situadas praticamente nos principais mercados,
e têm disponibilidade de fazer televisão com o
número de emissoras pelo interior mais ou menos
aproximado - e diga-se de passagem, o total
das 4 redes no Brasil nos leva a 150 emissoras
aproxiamadamente - temos 120 emissoras independentes no Brasil. Por que razão, então, nós
não recondicionamos isto aqui, e pensamos por
que a TV Globo tem, então, essa audiência tão
fenomenal? Acho porque, do ponto de vistajornalístico, do ponto de vista de lazer, faz-se o melhor
possível no Brasil,e por se fazer o melhor possível,
acaba-se tendo a melhor audiência.
Mas é até com prazer que nós, que viajamos
pelo interior, e começamos a sentir, aos poucos,
a revolução que está acontecendo no País, do
ponto de vista de comunicação, que a gente sente
o prestígio subindo, por exemplo, a TVManchete,
que a gente sente como a TVBandeirantes começa a se esforçar para também causar uma competição democrática, inteligente. Quer dizer,isso para nós, proflssíonaís, é muito saudável. Ou seja,
nós gostaríamos de ver uma estrutura mais ou
menos como ocorre, talvez, nos Estados Unidos,
onde as três redes de televisão dividem, mas a
zero vírgula qualquer coisa, a audiência. Os Srs.
vão encontrar a CBS, NBC e ASC, uma com 17
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pontos, a outra com 17,2 e a outra com 17,8.
Então, o que faz isso? O que faz isso é a programação inteligente, é o jomalismo honesto, correto, atuante.
Então, será que não tenho queixas, será que
não tenho observações a fazer sobre, por exemplo, nosso jornalismo de televisão? Evidente que
tenho, é claro que tenho. Mas o povo, quando
quer, quando tem na cabeça uma mudança, consegue fazer coisas extraordinárias, e, no Brasil,
consegue coisas miraculosas, na realidade, haja
vista o que aconteceu aqui com a eleição de Tancredo Neves; no momento em que houve a primeira manifestação, no Paraná, não houve cobertura de televisão; quando essa grande manifestação popular chegou a São Paulo, a cobertura
foi dividida. Ela ocorria em São Paulo e no Rio
de Janeiro, mas quando Brizolafalavasó aparecia
no Rio,não aparecia em São Paulo. Então, fazia-se
uma divisão de quem podia falar onde, para que
as coisas não fossem agitadas, com muita pressa,
e nada disso foio suficiente para conter um desejo
extraordinário de o povo se manifestar: queremos
democracia, queremos mudar! E o que aconteceu? Dois meses depois, todas as redes de televisão deste País, todos os jornais, estavam engajados naquela máquina extraordinária que foi criada, partindo do povo, para se eleger Tancredo
Neves.
Acho, assim que tudo é possível, a partir do
momento em que o povo realmente se interesse,
que o povo participe, que o povo se empenhe.
Quando o povo quer mudar, muda. Há um filósofo
inglês, chamado Lord Neubord , que dizia que
quando não é necessário mudar é necessário não
mudar. E o i'nve;so é exatamente também válido
_ quando é necessário mudar, nós temos de
mudar, e depressa. Eu acho que é o que nós
devemos e podemos fazer aqui. (Palmas.)
O SR. CONSmUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Sr. Constituinte, sabemos da sua experiência no contato com a televisão de 'diversos
países do mundo, e até esse trabalho o projetou
nacionalmente no Brasil. Acho que o problema
brasileiro está numa origem, a maneira da concessão de canais, porque os canais são distribuídos, lamentavelmente, sem qualquer planejamento, orientação, e também sem nenhum efeito ético
nessa concessão. Vamos ser claros, eles são concedidos politicamente. Sendo politicamente, seguem a orientação ideológica e política daqueles
que os concedem.
Queria saber, para me posicionar, como são
concedidos os canais nos outros países do mundo? Eles são julgados por conselhos? Eles são
concedidos dentro da área política? Na concessão
existe algum dogma ou alguma norma que obrigue à defesa de programas que se identificam
com os interesses da sociedade de cada estado
constituído? Qual a diferença? Eu queria perguntar isso ao nobre colega que nos honra, hoje,
nesta Subcomissão da Família. Qual a diferença
entre a concessão dos canais no Brasile a concessão nos outros países do mundo, que o colega
visitou e onde conviveu com esse assunto, tão
importante na influência na comunicação com
a famma, com a sociedade?
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO COSTA - A
sua pergunta é muito válida, porque, na realidade,
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uma das coisas que mais me preocupa é exatamente o modelo de se dar concessões no Brasil.
E eu sugeri, muitas vezes, antes de ser eleito,
e depois, durante a minha campanha, e espero
contribuir, inclusive, com uma proposta nesse
sentido, de que a concessão de canais de rádio
e televisão no Brasil seja feita através de uma
comissão federal de comunicações. Comissão essa que seria estabelecida, tirando pessoas da sociedade, do meio, representantes, desde o proprietário de uma emissora de rádio e televisão
até ao mais humIlde empregado de rádio e televisão, mas passando por todo espectro. Eu acho
que assim n6s teríamos, ali, pelo menos um ambiente democrático para se entregar, por assim
dizer, uma concessão de rádio ou televisão no
Brasil. E isto não seria novidade, porque, na realidade, é exatamente assim que acontece nos Estados Unidos, é assim que acontece na Inglaterra,
é assim que acontece na França.
Agora, comparativamente, conforme o Sr. me
disse, vamos estabelecer, em princípio, o que
ocorre nos Estados Unidos. Vamos dizer que o
Sr. more numa cidade de 30 mil habitantes, e
naquela região já tenha sido estabelecido a viabilidade de um canal de FM. O Sr. é profissional
do ramo, então o Sr. vai à Comissão Federal de
Comunicações, faz um oficio e diz que o Sr. é
candidato. Automaticamente serão consultados
os outros possíveis candidatos, ou publicado em
jornal, e vai haver uma concessão naquela cidade.
Mas independe da força política. São feitas audiências públicas naquela cidade, para se estabelecer quem, na realidade, está preparado profissionalente, socialmente, para dirigiruma emissora
de FM,ou explorar um canal de FM.Asaudiências
públicas, na cidade, são as mais importantes, porque, na realidade, o povo daquela cidade tem
uma participação importantíssima, porque os
membros da comissão chegam ali,ouvem as pessoas, pontos de vista divergentes, às vezes os mais
complexos, saem dali e tomam, com o seus cole.
gas em Washington, por exemplo, uma decisão
sobre uma pequena cidade, no interior dos Estados Unidos, que tem disponibilidade de canal.
Eu acho isso perfeitamente democrático. Acho
que seria a coisa mais importante que nós poderiamos fazer, no País, do ponto de vista de como
entregar essas concessões.
Agora, vamos também relacionar o outro lado,
se você chegar na Ásia, com raríssimas exceções,
como o Japão, por exemplo, se você chegar na
Escandinávia, a televísão é estatal. Então, não
existe concessão, as concessões são do Govemo,
ro Governo explora tudo, o Govemo diz como faz,
quem faz e de que maneira faz. Por isso que sou
contra esta idéia, no Brasil. Acho que o modelo
econômico que existe, hoje, na Europa, o modelo
que existe nos Estados Unidos, e que n6s acompanhamos, o modelo da televisão comercial ainda
pode ser recuperado no Brasil e ser realmente
o modelo ideal para n6s. Mas temos que mudar,
em princípio, esta base de como começar a distribuir esses canais. Eu, por exemplo, tenho uma
emissora de FM no interior de Minas Gerais, na
minha cidade, na minha terra. E vou explicar, em
dois minutos, o drama que vivi para conseguir
esta emissora. Em 1979, foi aberto o edital, e
como tínhamos duas emissoras de AM, que eram
simplesmente uma negação, ninguém ouvia,

equipamentos velhos, pessoas mal pagas, assinando, na realidade, recibos de salário mínimo,
e ganhando metade, essas coisas todas, eu fui
procurado por um grupo, autoridades, jovens,
pessoas da cidade que se interessavam, pedindo
que eu entrasse nessa concorrência, porque assim nós podiamos ter, quem sabe, uma emissora
que pudesse conviver com o progresso que a
cidade vinha fazendo nos últimos anos. Então
eu aceitei, disse: - vou participar disso. Entrei
nessa concorrência contra dois políticos, dois políticos realmente famosos nesse País; um deles,
o avô tinha sido Govemador do Estado, o outro
político tinha sido líder do Governo, Presidente
da Câmara etc. E eu fiquei ali naquela meio, coitado, esmagado de uma forma brutal. E como eu
consegui esta rádio? Foi feito um abaixo-assinado
na minha cidade, com 18 mil assinaturas, para
que a concessão fosse entregue ao jomalista, porque eu nem pensava ainda em ser político, ao
jomalista Hélio Costa. Isso sensibilizou o Presidente José Samey e, evidentemente, sensibilizou
o Ministro das Comunicações. E acabei, então,
recebendo essa concessão. O que é que eu fiz?
Apliquei nesta concessão praticamente as minhas
economias, na época. Fiz a melhor rádio FM do
interior do Brasil, m6destia à parte, com o melhor
equipamento possível de se comprar. E hoje
transformei essa rádio numa rádio de serviço para
a coletividade, eminentemente de serviço, que
acho que é o futuro presente do rádio. Se o rádio
não se adaptar, por exemplo, à necessidade de
ser rádio-serviço, infelizmente n6s vamos ficar
apenas ouvindo música em FM,que é muito bonito, com dois canais separados perfeitamente, música estrangeira inclusive, mas sem nenhuma utilidade pública.
Então, eu criei ali 70% de rádio FM, e 30%
de rádio NtI, por assim dizer, com um departamento de jomalismo atuante, com sete pessoas
trabalhando, com correspondentes, inclusive, em
Brasília, Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. E será
que uma rádio do interior dá para fazer isso? Não
dá, é praticamente impossível de se fazer isso,
porque eu não vivo da minha rádio, não vivo do
que a rádio produz. Então, a rádio é um serviço
público à coletividade, porque recebi esta concessão, ou permissão, exclusivamente por causa da
força popular. Dezoito mil assinaturas convenceram o Presidente da República e o Ministroa entregarem para mim essa rádio, que exploro.
Acho, portanto, que esse é um exemplo, na
realidade, para qualquer cidade do interio atuar
de uma forma positiva.A participação da comunidade, quando vai ser decidida a concessão de
uma emissora de FM, ou AM ou até mesmo de
televisão tem que ser grande. E acho que o próprio empresário, se convive com esta comunidade, com esta sociedade e tem o apoio desta
comunidade, já por serviços prestados, ele não
vai ter o menor problema em convencer também,
ou ser ouvido por essa sociedade de ser apoiado
por ela, porque já vicasos semelhantes, no interior
também, de empresários de televisão que acabam
recebendo o apoio generalizado de urna cidade.
Por quê? Porque estão fazendo um trabalho correto, e eu não posso até me furtar de dizer que
exemplo é esse, o exemplo é da Rádio Itatiaia
de Belo Horizonte, que sempre se primou por
ser uma emissora essencialmente jornalística, rádio informativa, e geralmente tem o apoio popular,
onde quer que seja.
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o SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Eu gostaria de fazer um alcance pequeno aqui,
ainda na sua pergunta. É apenas uma pequena
observação.
O Constituinte Hélio Costa explorou muito bem
as formas de concessões; agora, eu acho que
uma delas precisa de um desenvolvimento nas
chamadas formas estatais; existem países que
têm a concessão dada pelo Estado, porém as
emissoras não são do Governo. Esse é um conceito que cabe aqui à consideração dos Constituintes, é o conceito do público não estatal. No
Brasil, temos essa disjuntiva dolorosa de Estado
versus privado, como se só existissem essas duas
formas de organização. A forma inglesa e sueca
são formas nas quais a concessão é estatal para
uma só emissora, no caso da Inglaterra, a BBC
- isso agora está mudando - porém, a gestão
do canal não é uma questão estatal, é uma guestão pública. Com relação à forma alemã, por
exemplo, não há canais privados, há um só canal
que emite, com três ou quatro emissoras, a emissora a, emissora b e a emissora c; a administração
é de profissionais, mas a orientação é de um conselho que representa a comunidade. Então, vejam, esta é uma forma em que o Estado garante
a comunicação de organização pública. O Presidente da República, o Poder Executivo pode querer algo, e a emissora não fazer,porque a emissora
é dirigida pela sociedade. Estas são formas públicas que convivem. Agora, nos países da chamada
área socialista, aí as formas não são públicas,
são estatais, é diferente, é o Estado diretamente
o administrador.
Então, a grosso modo, nós teríamos a forma
privada, no modelo norte-americano, que o Constituinte Hélio Costa colocou com muita precisão,
conhece muito bem o problema, organizado por
um grande Federal Comunicatlon, que é uma
comissão federal de comunicação composta de
membros da sociedade, orientando apenas o sistema privado, não há sistema público. Há sistemas
universitários em UHF. Há a forma estatal pura,
que é a forma dos países socialistas, e há a forma
pública, em que ela é garantida pelo Estado, porém administrada por uma instituição da comunidade.
O SR. CONSmUlNTE HÉUO COSTA - Se
o Constituinte me permite, o exemplo tipico que
V. Ex" citou é muito bom, porque a Inglaterra
funciona assim, em parte.Ela funcionava do ponto de vista estatal, depois passou a funcionar nessa
forma híbrida, e hoje a Itália também está desta
forma.
O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- A Itália tinha essa forma. Àgorã,-o que é que
acontece? Essas também são formas monopoIísticas, embora pública não estatal, ela é monopolístíca,porque não permite outras formas de emissoras. Portugal é assim, França é assim, agora
esses países começam a admitir, ao lado da forma
pública, a forma privada. Daí, só para eonclui',
eu acredito que n6s podemos, no Brasil, encaminharmo-nos na direção da forma tripartite. Ter
um modelo privado, ter um modelo estatal, e ter
um modelo público, por quê? Porque as três propostas possuem peculiaridades respeitáveis, pos-
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suem modelos, são propostas. E uma sociedade
plurel deve possuir também uma comunicação

plural,
O SR. CONSTITUINTE FLAVIO PALMIER DA
VEIGA - Essa fórmula pública seguiria uma legisla';ão para se efetuar?
O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
-Sim, mas ela tem uma legislação. Cito sempre
um caso expressivo, que talvez só aconteça em
países anglo-saxônicos, que é o seguinte: quando
a Inglaterra estava em guerra com a Argentina
- sabem que um país em guerra imediatamente
tem as suas comunicações subordinadas ao interesse maior, que é o interesse estratégico do País,
cessam, digamos assim, as chamadas liberdades
constítucionais: a Inglaterra é um país tão interessante que a BBC quis pôr no ar determinadas
informações que o Ministério da Defesa Britânico,
no momento da guerra das MaMnas, proibira.
Pois bem, a BBC colocou no ar as informações
que o Mirystérioda Defesa, em estado de guerra,
proibira. E um caso interessante, por quê? Porque
a corporação BBC tem uma tal autonomia, por
ser pública, ou seja, garantida pelo Estado, porém
administrada por uma microprojeção da sociedade, que o fato de ser pública a coloca acima
do Governo. A palavra acima não é boa, extragovemamental. Ela funciona como instituição própria, livre, autônoma, é a palavra correta, autárquica, - se quiserem - mas a sua composição
não é uma composição em que o Governo, o
partido dominante tem a maioria, e sim ela representa a sociedade. Agora, são formas monopolistas, o que a Europa está fazendo é manter essa
forma, porém procurando acabar com o monopólio dessa forma.
Tenho a impressão de que essas experiências
são muito úteis. O Brasil tem uma comunicação
privada, já de muito boa qualidade. Ele não pode
pura e simplesmente extirpar a comunicação privada. E tem uma comunicação estatal que, em
alguns pontos, se é deficiente por razões materiais, está liberta também da tutela do capital, e
portanto ela é ideologicamente mais livre,embora
esteja sob a tutela do Governo. Daí que a forma
plural parece ser a forma que melhor atende à
variedade do real.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - O nosso tempo está vencido; nós temos duas perguntél,s, não é?
O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI A minha é rápida dentro deste contexto.
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO COSTA - Eu
só queria fazer uma observaçãozinha rápida em
cima do que o Constituinte Artur da Távola falou,
e o Sr. fala imediatamente, É que toda essa estrutura, mesmo tripartite, como propõe o Constituinte Artur da Távora, é muito válida, mas nós
temos que ter segurando, suportando essa estrutura pelo menos duas coisas básicas, que é mais
ou menos o que discutimos aqui anteriormente.
O código de ética, que teria que ser aplicado a
todas as três, e também uma coisa que funciona
'com precisão absoluta nos Estados Unidos, e na
lnqleterra, especialmente, que é a igualdade de
tempo. Quer dizer, imaginem os Srs. que, se o
Presidente da República falar durante meia hora,
J:!oje à noite, nas três redes de televisão dos Esta-

dos Unidos, a Oposição tem exatamente o mesmíssimo tempo na semana que vem, no mesmo
dia e mesma hora, por lei, a igualdade de tempo.
Se alguém for atacado no programa das sete horas, no noticiário das sete, injustamente, essa pessoa tem o direito, por lei, de usar aquele mesmo
programa, com o mesmo número de minutos,
para se defender corretamente, desde que prove
que foi injustamente atacado. Essas coisas é que
têm que ser muito pensadas também, porque,
em qualquer estrutura de televisão, se não as tivermos, lamentavelmente nós não teremos uma tele- .
visão democrática.
O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI Sr. Constituinte HélioCosta, nós temos as concessões no Brasil, pelo prazo de 15 anos para televisão e de 10 anos para o rádio. Nos Estados Unidos
há uma diferença de prazo, e depois eu gostaria
de saber a sua informação a esse respeito. Mas,
estou muito preocupado com o que o Constituinte
Flávio Palmier da Veiga levantou, e já venho pensando, estudando, apesar de a Subcomissão mais
apropriada ser a de Ciência e Tecnologia e Comunicação, mas tenho intenção de, se possível, apresentar uma proposta.
Agora, essa elucidação sobre o conselho existente nos Estados Unidos me trouxe, talvez, um
novo horizonte. Eu imaginava estabelecer um
conselho composto por pessoas da sociedade,
por políticos, mas nunca atinei para a viabilidade
de colocar o empresário interessado, porque ele
se toma, até certo ponto, suspeito. Eu queria saber
da sua opinião mais objetivamente, como nós
poderemos compor esse conselho para estudar
a distribuição dos canais, das freqüências disponíveis dentro do plano nacional?
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO COSTA - Eu
acho que a melhor solução seria um conselho
que fosse representatito de toda a comunicação
social.
O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI Ele teria um caráter local para cada município?
Ou seria nacional só?
O SR. CONSTITUINTEHÉLIOCOSTA - Não.
Ele seria nacional, mas evidentemente que ele
poderia participar da decisão local, conforme dei
o exemplo da pequena cidade dos Estados Unidos, transferindo para lá dois ou três membros
desta comissão, para ouvir a comunidade, no momento em que uma concessão for feita. Agora,
acho que não é difícil, para nós, inclusive, estabelecermos um conselho federal de comunicação,
onde tenhamos o proprietário de televisão, mas
também tenhamos o jornalista, o simples profissional de imprensa, que trabalha dentro daquela
emissora, onde tenhamos o representante do sindicato da classe, onde tenhamos o ouvinte de
rádio representado, onde tenhamos o telespectador representado, onde tenhamos, conforme
disse, todo o espectro da comunicação social.
Então, é evidente que se se tem do dono, proprietário de emissora, até o seu simples funcionário,
lá em baixo, passando por todos os setores, vai-se
encontrar uma fórmula democrática, vai-se conseguir fazer um diálogo, vai-se conseguir representar a sociedade. Eu não vejo dificuldade em
colocar neste conselho proprietários e empregados.
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O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI E Partidos políticos!
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO COSTA - E
Partido políticos, é claro, sem dúvida nenhuma.
Quer dizer, toda a sociedade que utilizaa comunicação social, ou faz a comunicação social, deve
estar representada.
O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI Qual é o prazo nos Estados Unidos para a concessão?
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO COSTA de 10 anos.

É

O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI Rádio e televisão?
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO COSTA - Sim,
de rádio e televisão.
O SR. CONSTITUINTE ELIELRODRIGUES Constituinte Hélio Costa, quando V. Ex', falou
acerca do código de ética, pareceu-me que não
há nenhuma implicação, nenhuma contradição
em que esse código de ética possa ser utilizado
- uma vez elaborado - pelos integrantes daquilo
que estamos propondo na nossa sugestão para
a Constituição; desse órgão que terá a seu encargo examinar os programas de rádio e televisão,
seja divisão respectiva do Ministério da Educação,
ou seja o Conselho Superior de Censura, que
teria a incumbência de, numa segunda instância,
aprovar ou desaprovar aquilo que a divisão competente venha a encarar com o válido ou não
válido.
Então eu pergunto: do seu ponto de vista, há
algum inconveniente em que a existência desse
código de ética seja exclusiva, ou ele poderá ser
aplicado por essa entidade, por esse setor do poder público que, tendo em sua equipe representantes das diferentes classes sociais, representativas de setores educacionais, religiosos, do menor e do próprio empresário, dentro da ótica do
Constituinte Artur da Távola, que se possa ter,
então dentro desse consenso, a aplicação, não
de critérios pessoais, mas desse código de ética,
que viria reforçar a participação da coletividade
e dar uma amplitude maior para isso. Dentro do
seu ponto de vista, isso seria válido?
O SR. CONSTITUINTEHÉLIO COSTA - Partindo de uma organização do govemo, não Sr.
Constituinte. Eu gostaria de ver esse código de
ética aplicado pelos setores da sociedade, escolhidos, evidentemente, dentro de uma representação
global, por assim dizer, de todos, mas não pelo
Governo. Eu seria contra qualquer participação
do Govemo, porque seria uma forma de censura
também. E, lamentavelmente, a censura acaba,
querendo ou não, acaba, extrapolando, às vezes,
tanto no que diz respeito à televisão quanto ao
rádio, e também no setor cultural. Eu gostaria
de ver mais a sociedade aplicando esse código
de ética do que o Governo.
O SR. CONSTITUINTE ELIELRODRIGUESMas, quando encaramos que a sociedade está
presente nesses representantes dessas classes já
referidas, nós não estamos tendo, realmente, uma
entidade representativa em melhor espécie, melhor'vulto do que entidades parceladamente?
O SR. CONSTITUINTEHÉLIO COSTA - Mas
o Senhor estaria sob a tutela do Govemo?
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o SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES Certo! Eu diria que seria, mas, se o código seria
válido para as entidades, por que não pode ser
válido para essa classe representativa, esse setor
que está usando o mesmo código, apenas com
poderes mais definidos, dentro do contexto de
uma Constituição?
O SR. CONSTITUINTE HÉUO COSTA - Sr.
Constituinte, V. Ex' há de convir comigo que, lamentavelmente, no Brasil, a força de persuasão,
às vezes, do poder, do dinheiro, da influência,
do governo, pode trazer beneficios muitos grandes, extremamente grandes a uma pessoa que
esteja diretamente ligada a esta decisão.
Aliás, nós sentimos isso praticamente em todos
os setores da administração pública, no Brasil.
Se o Governo quer, às vezes consegue simplesmente porque tem o poder de virar a cabeça das
pessoas. Eu acho que um conselho de ética, ou,
esse código de ética, aplicado por um conselho
de ética, tinha que ser isento absolutamente de
tudo, e não podia nem mesmo ser empregado
do Governo, nem de qualquer organização. Acho
que tinha que ser representativo da sociedade,
mas sem remuneração. Acho que tinha que representar, realmente, o que há de mais puro e
importante na nossa sociedade, mas sem tutela
de ninguém, nem do Governo, nem de grandes
organizações.
O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES Então, vamos exemplificar o aspecto prático da
coisa. Quer dizer, nós poderíamos, em termos
constitucionais, em termos de Constituinte, estabelecer que seria criado ou deveria ser criado
o código de ética para as rádios e comunicações,
não é?
O SR. CONSTITUINTE HÉUO COSTA - Eu
acho que, na Constituinte, V. Ex"vaiter, na realidade, que decidir mais em cima do regime tripartite,
que propõe muito bem o Constituinte Artur da
Távola, afjá seria mais em cima do nosso código
de telecomunicações. Eu acho que não seria uma
matéria constitucional, na realidade é decisão disto. Eu acho que uma lei ordinária, ou complementar, poderia exemplificare determinar, em detalhes, o que seria então esse código de ética.
O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES Certo. Então, estamos analisando que somos, pelo menos eu não sou, mas é o que eu estou
ouvindo, não é? Há partidários da não censura.
Mas esse código de ética, de qualquer forma, será
uma censura.
O SR. CONSTITUINTE HÉuo COSTA- Não!
Não seria uma censura. Ele não teria o poder,
na realidade, de até mesmo evitar uma coisa que
vai ao ar hoje à noite, mas ele pode punir no
dia seguinte. Então, a empresa sabendo que existe
essa possibilidade, ela mesma já vaiter que seguir
aquelas normas básicas do código.
O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES E se nós fizéssemos, se esse código fosse feito,
e fosse, então, utilizado, dentro do prindpio que
o nobre Constituinte Relator,Artur da Távola,preconizou, que a própria empresa tivesse esse conaeIho de ética, que fosse aplicado diretamente
. por ela, uma vez elaborado, não seria mais viável?

O SR. CONSTIT<.iINTE HÉUO COSTA - Eu
acho que é uma das formas, porque nos Estados
Unidos isso acontece. As três redes americanas
de televisão têm um código único, eu, inclusive,
uma vez consegui esse código e transmiti para
o Brasil.Infelizmente, até hoje, não sei se foi usado
por um momento sequer. Mas existe um código
em que as três empresas maiores dos Estados
Unidos acertaram numa reunião entre si um código de ética, realmente.
O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRlGUESAgora, dentro ao aspecto da nossa SübCC~::;3ãc,

que trata dos direitos e garantias individuais,qual
a sua posição para que seja assegurado aquilo
que temos em vista, que é a manutenção dos
critérios morais, éticos e espirituais para a salvaguarda da família, quanto aos critérios de comunicação? Dada a experiência que estamos vivendo,
porque, pelo que estou sentindo, ela extrapolaria
a nossa atribuição, já que estamos levando para
outras Comisões para outros setores fora do nosso âmbito de decisão, pelo que eu senti, com
esse código de ética, e a não formação dentro
dos capítulos da nossa Constituição, para os direitos e garantias individuais, como entraria aqui,
portanto, o aspecto desse controle que nós achamos que deva existir para a segurança e a juventude, da infância, e também para nossa formação
cultural e moral?
O SR. CONSTITUINTE HÉUO COSTA - Se
V. Ex" analisar bem o próprio Código Nacional
de Telecomunicações existentes hoje, ele estabelece u!Jla programação que tem que ser observada. E evidente que poucas emissoras de rádio
e poucas emissoras de televisão, no Brasil, seguem religiosamente o Código de Telecomunicações, mas ele determina que V. Ex" tenha que
ter programas culturais, V. Ex" tem que ter tantos
por cento de notícia, V. Ex" só pode rodar, no
máximo, 49% de música americana, V. Ex" tem
que ter programas de utilidade pública. Agora,
quem faz isso? Ninguém segue o que existe!
Na realidade, vou dizer a verdade para V. Ex'
a surpresa que sinto é de, ao analisar tudo isso,
ver que as leis existem, elas simplesmente não
são aplicadas.
A esperança que tenho é de que, com este
movimento nacional, que no Brasil inteiro hoje
a gente sente de que estamos fazendo uma nova
Constituição, essas leis que, na realidade, não serão leis novas, serão adaptações mais ou menos
do que já existe, mas com essa consciência de
que agora teremos uma Constituição duradoura,
as leis serão aplicadas. Porque, se o senhor for
correr toda as emissoras de televisão e rádio do
Brasil, e aplicar o atual Código de Telecomunicações no que diz respeito à programação, V.
Ex"fecha todas elas. Então se tivermos orientação,
partindo, agora, com a inclusão deste Código de
Ética para esta programação, e ela for cumprida,
eu acho que vaiatender a praticamente todo mundo.
O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Nós
agradecemos aos Constituintes Artur da Távola
e HélioCosta. Foi uma oportunidade muito grande de aprendermos, e a hora que precisarmos
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dos Srs. vamos chamá-los de novo. Nós vamos
continuar debatendo até o dia 8.
Nós falamos há pouco aqui, com o Sr. Artur
da Távola, que não teríamos muita dificuldade
para elaborarmos um texto sobre o assunto Família,Menor e Idoso e encaminharmos à Comissão
de Sistematização como sugestão nossa. Aqui temos juristas e poderíamos nos assessorar de outr», tomar textos como modelos, e acrescentarmos alguma coisa das informações que temos
adquirido aqui. Mas, acho que importa é ouvir,
é aprender, não é? Isso tem sido muito rico para
nós.
Estamos com a nossa ida ao Espírito Santo
confirmada. Deixamos com o nosso secretário
uma correspondência que ele está encaminhando, pedindo que os Srs, Constituintes que estiverem dispostos e interessados em viajar conosco,
cumpram os condicionamentos que estão colocados ali, quer dizer, às 18 horas e 30 minutos,
nós teremos que estar na Base Aérea, atrás do
Aeroporto Internacional, para viajarmos às 19 horas. Temos que nos lembrar de que os militares,
nesta questão, têm uma virtude que os civis não
têm, eles cumprem horário. O horário previsto
para saída do avião é 19 horas e nós, então, estaremos voando a partir das 19 horas.
A expectativalá no Espírito Santo é muito grande. Nós temos, já, vários movimentos que confirmam presença, como movimentos de menores
de rua, o Juizado de Menores, o Tribunal de Justiça manifestou desejo de estar presente, as Varas
da Famíliada área da Grande Vitória, a Associação
das Assistentes Sociais, o Movimento dos Idosos
e a Associaçaão do Voluntariado, pessoal que trabalha com menor. Então, vamos ter um movimento muito grande lã, e vamos ter um dia exaustivo, porque me parece que a programação que
se fazé no sentido de que, chegando ao aeroporto
às 9 horas, às 10 horas nós realizaremos uma
reunião com a comunidade; às 12 horas iremos
para o almoço, às 14 horas, iniciaremos um outro
debate, das 14 horas às 17 horas, aí teríamos
3 horas de trabalho. Após, então, para aqueles
que quiserem nos dar a honra de permanecer
no Estado do Espírito Santo, durante o final de
semana, será ótimo para nós, iremos indicar as
nossas possibilidades turísticas no nosso Estado.
E os que queserem voltar terão um vôo à dispo- ..~
sição a partir das 19 horas.
Muitoobrigado. E amanhã estaremos aqui para
debater a dissolução da sociedade conjugal.
Muitoobrigado.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 12 horas e 58
minutos.)

ATADA8' REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas
e quinze minutos, na Sala da Comissão de Municípios - Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se
a Subcomissão da Família, do menor e do idoso,
sob a presidência do Senhor Constituinte Nelson
Aguiar, com a presença dos seguintes Constituintes:Antônio Salim Curiati,Eraldo Tinoco, Cássio Cunha Uma, Eliel Rodrigues, Ervin Bonkoski,
Eunice Michiles, Flávio Palmier da Veiga, lberê
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anos passados vemos que não destruiu, nem no
Brasil nem em nenhum país do mundo. Acho
que devemos rever, cautelosamente, o texto de
1977, não para permitir - ao contrário de muitos
que defendem essa tese - o divórcio imediato,
como sucedâneo do antigo desquite, e hoje da
separação legal, porque todos somos latinos-americanos e um ímpeto, uma divergência ocasionai pode levar um casal a se separar definitivamente, através do divórcio para construir uma
nova familia sem um prazo de meditação. O próprio chamado desquite amigável, tem um prazo
de dois anos depois do casamento. Exatamente
para que o casal se acostume, pessoas vindas
de familias diferentes, de terras, costumes e culturas diferentes, dificilmente se ajustariam em 1 ano
ou em 6 meses de convivência. Por isso, a lei
permite - sabiamente - que só depois de 2
anos possa o casal se separar ou desquitar por
mútuo consentimento.
Quanto ao desquite, ou a separação consensual, é remediável, o divórcio não; esse corta todos
os laçõs do casamento. De modo que eu, que
tenho sido apontado sempre como um destruidor
de famílias, luto pela manutenção de um prazo
depois da separação, para permitir um divórcio
- ou para permitir um novo divórcio. Quero esclarecer, desde logo, que sou contra aquela estupidez que os antidivorcistas conseguiram incluir
na Lei n° 6.515, que só permite o oferecimento
de um divórcio. O próprio Código Civil, elaborado
pela Câmara, e que está sendo revisto pelo Senado, já não inclui esse dispositivo, que era, realmenANEXO À ATA DA 8' REUNIÃO, ORDINÁ- te, um contrasenso. Mas, acho que devemos manRIA, DA SUBCOMISSÃO DA FAMÍLIA, DO ter o divórcio na Constituição, com duas modifica,II1ENOR E DO IDOSO, REAliZADA EM 28 ções: em vez do prazo de 3 anos, depois da sepaDEABRIL DE 1987, ÀS 10:15 HORAS,ÍNTE- ração legal, esse prazo deve ser diminuído para
, ORA DO APANHAMENTO TAOO/GRÁFlCO, dois anos. Todos os países do mundo mantém
COM PUBLICAÇÃO DEVlDAMENTEAUTO- um prazo, seja de um ou dois anos, a não ser
l?/z,wA PELO PRESIDENTE DA SUBCO- as excessões dos Estados Unidos e da França,
,\fISSÃO, CONSTITUINTE NELSON mas quase todos os países, principalmente os
AGUIAR.
da América-Latina, e nós somos latino-americanos, todos, mantém um prazo, exatamente dado
o nosso temperamento; a diminuição do prazo
o SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Haven- de
3 para 2 anos seria uma solução razoável.
do número regimental. Declaro abertos os traba- O prazo de 3 anos, realmente é excessivo, mas
lhos da reunião desta Subcomissão.
a extinção do prazo será prejudicial.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
A emenda Constitucional tinha um parágrafo
reunião anterior. Convidamos a maior autoridade
em problemas da familia e do menor que temos, que permitia que, os que tivessem, àquela data,
5 anos de separação, pudessem promover o dihoje, no Parlamento Brasileiro, o Constituinte Nelvórcio direto, independente, sem a etapa da sepason Carneiro, para nos orientar sobre o assunto.
ração judicial. Isso foi resolvido pela Lei n° 6.515
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nelem que, habilmente, isso foi ampliado, no artigo
son Carneiro.
40, no qual se dispôs o seguinte:
Ferreira, João de Deus Antunes, Maria Lúcia, Rita
Camata, Sotero Cunha, VmgtRosado, Nelson Carneiro. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou iniciados os trabalhos e solicitou
fosse dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que foi considerada aprovada. Prosseguindo,
o Senhor Presidente convidou o Senhor Constituínte Nelson Carneiro para fazer uma exposição
sobre o tema "Dissolução da Sociedade Conjugai". Concluída a palestra, o Senhor Presidente
franqueou a palavra aos Senhores Constituintes
para debate: Manifestaram-se sobre o assunto os
seguintes membros da Subcomissão: Ervin Bonkoskí,Eunice Michiles,RitaCamata, Cássio Cunha
Lima, Sotero Cunha, Aávio Palmier da Veiga,Eraldo Tinoco, Eliel Rodrigues, Antonio Salim Curiati
e Fausto Rocha, como participante. A seguir, o
Senhor Presidente agradeceu a participação do
Senhor Constituinte Nelson Carneiro, dando por
encerrados os trabalhos às treze horas e vinte
minutos, cujo teor será publicado, na íntegra, no
Diárllo da Assembléia Nacional Constituinte,
convocando os Senhores Constituintes para a
próxirna reunião a realizar-se dia vinte e nove de
abril,às nove horas e trinta minutos, com a seguinte pauta: depoimentos e debates com entidades
representativas do segmento social, sobre o tema
"Proteção à gestante, à mãe e à familia". E, para
constar, eu, Antonio Carlos Pereira Fonseca, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
- Constituinte Nelson Aguiar, Presidente.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Acho que a matéria que me foi confiada já
é do conhecimento de cada um dos presentes.
É um assunto sobre o qual, hoje, todos estão
convencidos de que a Constituição deve ter no
texto um artigo que possibilite a dissolução dos
lares que não conseguiram se manter unidos. De
modo que é muito simples a minha exposição.
Depois de longos anos o Congresso aprovou
a Emenda Constitucional n° 9, que possíbihtou
o divórcio, mas acho que hoje é preciso uma
revisão nesse texto.
Naquele ano de 1977, as dificuldades eram notórias, e a campanha que se faziacontra o divórcio
era imensa, sob a alegação de que a aprovação
do divórcio destruiria a familia brasileira - 10

"No caso de separação de fato, com início
anterior a 28 de junho de 1977, e nele completados 5 anos, poderá ser promovida a
ação de divórcio, na qual se deverão provar
o decurso do prazo da separação e a sua
causa".
Quer dizer, o legislador civilampliou - o texto
Constitucional e, em vez daqueles 5 anos - que
era a intenção do constitucionalista - começaram a correr, por terem sido vividosantes de 1977,
então a jurisprudência, acolhendo o texto da lei,
admitiu que bastava que tivesse sido iniciado antes de 1977. Isso levou a que muitas pessoas,
que apenas tinham se casado, ou se separado
em 1976, por exemplo, pudessem se valer desse
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dispositivo. Esse dispositivo tem sido objeto de
muitas fraudes, porque é muito fácil, com a prova

testemunhal, alguém que está separado em 1978,
1979 fazer uma prova desde que marido e mulher
estejam de acordo, de que essa separação antecedeu a 1977. Por isso, numa emenda que ofereci,
sugiro que se inclua, já como texto constitucional,
a segunda hipótese: a de que a pessoa separada,
de fato por 5 anos continuos, possa propor ação
de divórcio. Levando em conta de que um casal
que está realmente separado há 5 anos, evidentemente decidiu não reconstituir a sua vida conjugai. É um prazo largo para que marido e mulher
julguem da conveniência do restabelecimento, ou
não, da sociedade conjugal.
Nesse problema da família, o que é importante
é referir duas emendas, que figuravam na proposta de emenda Constitucional, oferecida pelo
Presidente Figueiredo, e por ele retirada. A elas
ofereci subemendas; assim julgo o que essas duas
declarações devem constar do texto constitucional, em vez daquela célebre afirmação de distinção de sexo, raça etc, como dizia o § 1°, do art.
151, da Emenda Figueiredo, que veio, aqui, com
a minha redação:
"São intangiveis os valores da pessoa humana em seus direitos fundamentais, devendo o Estado respeitar e proteger a família,
seu nome, sua imagem e sua privacidade."
Os autores portugueses estudam largamente
o problema da privacidade, que no Brasil não
existe;ninguém é punido por invadir a privacidade
do outro.
"Todos são iguais perante a lei sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso'
e convicções políticas.
Serão punidos pela lei os preconceitos de
raça e de estado civil."
O preconceito de estado civil é um preconceito
hoje vigente no Brasil. Quem acompanha as
ações trabalhistas, ou a vida nas empresas, sabe
que o fato da mulher casar já determina a demissão nos bancos. O fato dela estar grávida é outro
motivo para a demissão da funcionária ou da trabalhadora. De modo que é preciso ressalvar que
a lei vai punir esse preconceito, não só sobre
o sexo e a raça, mas também sobre o estado
civil, de que é vítima a mulher.
Na definição da família,também acho que com
pequena sub emenda que ofereci, o texto mais
oportuno será aquele que reproduzi numa emenda, e que também colhi na proposta de emenda
constitucional do Presidente João Figueiredo,
que, em vez de dizer que a familia é constituida
pelo casamento e que é indissolúvel, dizia da seguinte forma:
"Os valores da familia serão salvaguardados com a proteção dos poderes públicos.
Os pais são obrigados a manter e educar
seus filhos, ainda que nascidos fora do casamento. A lei proverá no sentido de que, na
falta ou impossibilidade dos pais, os filhos
menores - (eu corrigiria para incapazes)recebam assistência social."
Esses dois textos, resumiriam os deveres do
Estado para com a família. Agora, falo como
quem está relatando o capítulo do direito de família no Código Civil; tenho aqui um trecho, que
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lembra o que diz a Constituição Portuguesa no
36, rr 4:

art,

"Os filhos nascidos fora do casamento não
podem, por esse motivo, ser objeto de qualquer discriminação, e a lei, ou as repartições
oficiais,não podem usar designações discriminatórias relativas à filiação."

ses, porque, com a vitória do golpe de estado,
presidido por Aramburo, o texto que permitia o
divórcio foi revogado.
De modo que, estou mais para responder do
que para expor. Meus pontos de vista são conhecidos, as emendas foram enviadas, certamente,
a esta Subcomissão e estou à disposição dos
colegas, - já que, por acaso, sou também suplente desta Subcomissão - para responder a
qualquer pergunta.

Esse é um artigo que deve figurar, também,
na Constituição, com esta ou outra redação, porque, quem fez, como eu, toda a sua carreira no
O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI estudo do Direito da Família, sente que uma das
Sr. Presidente, peço a palavra.
grandes pechas é o cidadão ter, na sua Certidão
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Conde Nascimento: pai ignorado, é um labéu permacedo a palavra ao nobre Constituinte Ervin Bonnente, um constrangimento permanente.
koski.
A Lei n° 3.200, já impediu que se dissesse que
os filhoseram legítimos ou ilegítimos,na certidão,
O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI mas desde que não dê o nome do pai, evidente- Quero aproveitar o vinculo da sua exposição. Chemente está provada a ilegitimidade. E isso é um
guei agora, já com algum atraso, mas, V. Ex' está
labéu que pesa, principalmente, sobre as moças:
falando sobre o div6rcio, em termos de manter
elas sofrem muito mais quando têm que apreo que está, ou de dar mais ou menos elasticidade?
sentar a certidão para processar o casamento,
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
e têm que denunciar que pai é ignorado. Na
Pela Emenda Constitucional em vigor, somenItáliase permite que se dê um nome fictício para
te depois de 3 anos da separação judicial, ou
o pai da criança que se registra. Houve aqui, há
do desquite antigo, é que pode ser proposta a
muitos anos, na Câmara dos Deputados, um proação de divórcio,sugiro que esse prazo seja redujeto do hoje Mimstrodo Supremo Tribunal, Oscar
Corrêa, que reproduzia, na Ugislação brasileira, zido a 2 anos, e não a 3. E a primeira modificação
que sugiro.
o dispositivoda lei italiana,permitindo que aquela
Também o parágrafo único, da emenda númemãe solteira ou cujo pai não queria reconhecer
ro 9, permitia que quem estivesse separado, de
o filho, pudesse, reconhecê-lo. Nesse caso, pofato, há 5 anos, propusesse diretamente uma ação
rém, o registro deveria conter uma nota de que
de divórcio.Sugiro que isso deixe de ser um texto
seria feito de acordo com a lei número tal, para
provisório, uma disposição transitória, para se
não impedir que, amanhã, conhecido o pai, o
converter uma disposição permanente. Mesmo
filho propusesse contra ele a necessária ação de
que não tenha havido a separação legal, antigainvestigação de partenidade. Essis dipositivos remente chamada desquite, que seja permitido a
ferentes à filiação, também complementam e intequem seja provadamente separado, de fato, há
gram o texto referente à familia.
5 anos contínuos, sem restabelecimento da socieHoje não há mais, em nenhuma legislação do
dade conjugal, requerer a ação de divórcio, atenMundo, distinção contra os direitos e deveres dos
dendo à realidade brasilelra, à constatação da práfilhos legítimos ou ilegítimos, diz Clóvis Bevilác- tica do divórcio, nesses 10 anos.
qua; no Brasil se sustenta isso, e também de que
O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI não há necessidade de continuar, a lei civil, distinPara um novo dív6rcio dez anos? A lei s6 permite
guindo entre os filhos legítimos, ilegítimos, natuum divórcio?
rais, adulterinos, incestuosos, espúrio, quando
bastará dizer, apenas, filhos nascidos no matriO SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
mônio e fora dele.Todas as modernas legislações,
- Não! Um divórcio apenas, não é possível, nincomo a suiça, inclui essa distinção.
guém apóia esse texto; esse texto foi incluído na
De modo que a minha exposição é breve. ApeCâmara dos Deputados, na Lei do Divórcio, mas,
nas sustentando que se deve manter na Constiera um texto tão mal redigido;que diz, salvo engatuição o instituto do divórcio;mas, 10 anos passano - tenho a lei aqui - art. 38:
dos, dando uma nova redação, não tão larga
"O pedido de divórcio, em qualquer dos seus
quanto defendem os que querem um divórcio
casos, somente poderá ser formulado uma vez".
fácil, mas não tão rigorosa como fomos obrigados
Óbvio, o pedido de divórcio é formulado por
a aprovar no ano de 1977, ano a que se seguiram
quem? Pelo autor, ou pela autora? Imaginemos
as eleições de 1978 e quando se esperava que
a hipótese de um homem que requer o divórcio;
o número de divórcios fossem tantos, que já havia
requereu pela primeira vez, formulou o pedido
até escritórios especializados para promover espela primeira vez; ele se divorcia e se casa com
sas ações, o que resultou efetivamente num insuuma moça solteira. Amanhã, eles se desentencesso, porque 05 escritórios fecharam; os divórdem, por qualquer motivo e ocorre a seguinte
cios correram como ocorriam os antigos desquisolução: ou ele se separa consensualmente, ou
tes. Não houve aquela pletora de divórciose, ainda
então vem a separação judicial,contenciosa.lndahoje, o número de divórcios é igual ao número
ga-se: e essa mulher, que não formulou nenhum
de desquites antigamente.
pedido de divórcio e que era solteira, está impedida de pedir o divórcio?Pelos termos da lei,não.
No primeiro momento houve um maior númeA lei diz:"o pedido de divórcio, em qualquer dos
ro porque muita gente que estava separada há
seus casos, somente poderá ser formulado uma
muitos anos, desquitada há muitos anos e e se
vez. Ora, quem formula o pedido é quem o aprevaleu logo da lei, certamente temeroso de que
acontessesse no Brasilo que aconteceu na Argen- senta, é quem faz a inicial. Então, essa Senhora,
tina, onde a lei do divórcio durou apenas 10 me- J que casou, pela primeira vez, fica impedida de
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pedir o divórcio,amanhã? Não, abre-se-Ihe a possibilidade dela casar outra vez. Mas se, amanhã,
ela casar outra vez fica impedida de pedir o divórcio, ainda que seja ré, nunca tenha formulado
pedido algum de divórcio.
O que tem acontecido? Essa redação é tão
ruim que o Senador Jarbas Passarinho, que defendeu esse texto porque já vinha como emenda
da Câmara ao Senado, - o projeto teve início
no Senado, o Senador Jarbas Passarinho foi ao
Presidente PetrôníoPortellapara ver se conseguia,
dada a crítica que eu fazia da tribuna, se podia
redigir de outra forma esse artigo, porque como
está escrito, só quem formulou o pedido é que
não pode formular o segundo. Então, o Senador
Petrônio Portella - isso está nos Anais - declarou que, ou aceitava como estava aqui, porque
tinha vindo da Câmara assim, ou então se rejeitava
a emenda. E esse texto foi incluído como veio
da Câmara e, como veio da Câmara, não impede
que a mulher, na hipótese que eu criei, requeira
o divórcio.Mas, como ficará? Ela requer pela primeira vez, pode casar, e ele? Ele fica separado
legalmente e não pode casar o que é um contrasenso num País onde se admite o divórcio. Para
constituir outra família ele tem que voltar ao concubinato, quando melhor fora que ele tivesse a
possibilidade de constituir um segundo casamento legal, uma segunda união legal.
Mas, o que sustento, é que, apesar de acusado
de tanta liberalidade em minhas leis, acho que
não se deve fazer o divórcio imediato, tem-se que
dar um tempo para a meditação.
Se para o desquite amigável hoje, separação
por mútuo consentimento, se exige dois anos do
casamento, por que para a dissolução definitiva
da sociedade conjugal não se exigir, também os
mesmos dois anos? Acho que o prazo de 3 anos
é excessivo, melhor será reduzi-lo apenas para
2 anos.
Essa é a tese que sustento, no que diz respeito
ao divórcio em si.
ASRA. CONSTITUINTE EUNICE MlCHILESEntão significa que um casal que se desentende,
e se separa, através do desquite, depois de 2 anos
de casados, passa mais 2 anos separados, para
depois então poder pedir o divórcio?
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
_ Aí ele só terá que provar - como diz a lei
- o decurso desse prazo e o cumprimento dos
deveres assumidos na separação judicial, antigamente chamada desquite. Só isso.>A mulher não
pode se opor nem o homem, desde que decorridos os 2 anos e os compromissos assumidos
no desquite ou na separação consensual, foram
mantidos, estão sendo cumpridos e não há outro
motivo de oposição.
ASRA. CONSTITUINTE RITA CAMATA -Gostaria de fazeruma pergunta a V. Ex', que há muitos
anos estuda a matéria. Se esse prazo diminuído,
e essa facilidade de se divorciar, uma duas, três,
quatro vezes, se a nossa sociedade está preparada
para essas leis para essas medidas? Porque isso
me preocupa muito, vemos pessoas muito jovens,
sem conhecer ou saber da vida de casado, que
não é muito fácil essa convivência, sem ter esse
preparo, esse início, essas coisas todas, pareceme que, a partir do momento em que a pessoa
não tem mais razão para viver com outra, ela
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tem que ter direito de escolha, mas, o que me
preocupa é essa juventude, porque eies dizem:
vou casar se não der certo amanhã me separo.
A lei garante isso. Então, não sei se nós estamos
preperados para essa legislação que queremos
escrever. Faço essa pergunta para que V.Ex"possa nos esclarecer.

o SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Por isso mesmo que crio esses problemas,
essas dificuldades.
Quando alguém casa, muitas vezes, e casa imaturamente, levado por uma paixão ocasional, ou
até por outros motivos, tem um período de convivência; se há um motivo que determine a separação judicial, se ele pode acusar a mulher ou viceversa de haver quebrado os compromissos com
o casamento, aí não precisa esperar os 2 anos.
Pode ele se desquitar judicialmente, contenciosamente, dez dias depois do casamento, ou ela também a regra é que os jovens casais esperam sempre b transcurso de 2 anos para fazer o chamado
desquite amigável. Ora, esses 2 anos já são 2
anos da vida, que transcorre, mas, nem aí ele
pode propor a ação de divórcio, ele terá que esperar, pela lei atual, 3 anos. A minha proposta é
para que esse prazo seja reduzido para 2 anos.
Então, só de 4 em 4 anos ele tería essa oportunidade, sem contar o tempo que demoram as
ações respectivas.
Se nós impedirmos o segundo casamento, estaremos empurrando esses jovens para o concubínato, Ao invés de casar pela segunda ou terceira
vez, eles vão para o concubinato e, este, leva ao
filho ilegítimo e à sanção que sofre o filho ilegítimo, ainda hoje, na sociedade, felizmente esmaecida, é muito grave.
De modo que acho que não há possibilidade
de se fixar apenas em um divórcio porque há
motivos, muitas vezes, que justificam um segundo
divórcio. Vejamos a hipótese de alguém que se
divorciou, e casa uma segunda vez;vamos colocar
a questão, sempre culpando os homens, em homenaqem às mulheres...
ASRA CONSTITUINTERITA CAMATA-Para
não errar!
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
É, para não errar!
...Uma SI'" que se divorciou, e casou pela segunda vez, entra em casa e encontra o seu marido,
no leilto nupcial, com outra mulher. O que não
é incomum, ou ao menos não é excepecional,
pois acontece, às vezes, até com pessoas do seu
próprio círculo. Ao chegar, então, o qu~az? Proporá ai mulher, contra o seu marido, a n~essária
ação de separação judicial. Mas, no caso, ela e
o cônjuge inocente não têm culpa nenhuma da
atitude do marido, e não poderá casar mais e
ela, mais do que o homem, sofrerá as conseqüências de viver ilegalmente, no concubinato.
Porque ao homem se permite quase tudo. Hoje
ainda não se permite esse quase tudo às mulheres.
Há muitos anos, num hotel da Áustria, em Viena, eu com um casal brasileiro nos hospedávamos no mesmo hotel, era eu, ao tempo, viúvo,
de modo que estava só, e chegamos com os
nossos passaportes, porque a primeira coisa que
se faz é entregar o passaporte; quando o porteiro
viu que o passaporte era do Brasil disse ao meu
-

o

amigo: Não! O Sr. não precisa não! Basta o Senhor declarar que está acompanhado de sua esposa - não quis o passaporte da mulher. E nós
estranhamos aquela atitude, quando ele explicou:
- isso foi antes da lei do divórcio - geralmente
os brasileiros chegam aquí não com as suas esposas, mas com outras companheiras. Então, nós,
quando damos um mesmo apartamento a duas
pessoas que não são casadas, estamos colaborando para o lenocínio e somos punidos pela lei
austríaca. É melhor que o homem assuma a responsabilidade, nós não queremos conhecer o
passaporte da mulher.
Se levarmos em conta essa realidade de que
quem casa a segunda vez pode também ser obrigado a pedir o divórcio, não por ato seu mas,
evidentemente, por ato do cônjuge, estamos atirando para uma separação dos dois, sem nenhuma forma legal, e cada um vai fazer o seu lar
ilegítimo, ou então damos uma solução legal, e
essa solução legal é a mais apropriada, porque
Virgílio Sá Pereira já dizia, e vale sempre repetir
a lição do mestre: "Uma família existirá sempre,
legítima se possível, ilegítima se necessária". O
exemplo vem do paraíso quando o homem não
quis viversó, por isso pediu a Deus que lhe desse,
- e graçéls a Deus, Deus o atendeu - a companhia da mulher.
O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI Há muitos anos V.Ex"vem defendendo o divórcio,
nos primeiros estudos, nos primeiros levantamentos, V. Exvse baseou, sociologicamente, em que?
Porque hoje entendemos que o divórcio é fruto
de uma má separação para o matrimônio. À época, V. Ex" fez estudos nesse sentido? Porque se
facilitar o divórcio, como dizia o nobre Constituinte, vamos ter um casa-descasa como ocorre
nos Estados Unidos, e não vamos jamais alcançar
uma consciência de preparação dos jovens para
o casamento.
Dias atrás assistimos a um programa de televisão em que apareceram jovens, filhos de artista
de televisão também, com 18, 20, 22 anos, com
um dois filhos, e separados Ali ficou evidente
que é o meio-ambiente familiar ou artístico, mas
houve uma precipitação, .uma falta de preparo
para o matrimônio. Então, se formos facilitar, V.
Ex"está fazendo a sua proposta inclusive de diminuição de prazo, nós não vamos incentivar cada
vez mais o despreparo para o matrimônio?
Entendo isso hoje, sociologicamente, religiosamente, em todos os aspectos da comunidade,
por isso tenho muito receio. Gostaria de ouvir
a sua opinião.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Primeiro não sei se o programa era norte-americano!
O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI Não, um programa nacional.
-

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
Não, digo a exibição desses jovens ...

O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI Não, filhos de artístas brasileiros.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Certamente não se valerá da lei do divórcio,
porque foram exatamente as uniões chamadas
casamento, todos os dias se lê nos jomais: a artista
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tal está casada com o fulano de tal, mas nunca
foram ao cartório fazer o casamento, porque se
eles tivessem cumprido a lei, não seria possível
fazer divórcios um atrás do outro. Porque a lei
exige, primeiro, a separação legal. O desquite que,
em regra, ocorre no Brasil, depois de dois anos,
com o desquite amigável, é a forma mais comum
e, depois de concluído esse processo, a atual Legislação exige mais três anos para que ele possa
constituir uma família legal, possa se divorciar,
para então se casar novamente.
Ora, um jovem que tenha iniciado a sua vida
matrimonial aos 18 anos e tenha cumprido esses
prazos, só aos 23 anos ele estará hvre para casar
a segunda vez. Nesses 5 anos ele pode ter vários
filhos de várias mulheres, mas não filhos havidos
do casamento ou por causa do casamento.
Quando comecei essa campanha, que se iniciou com o amparo à companheira, em 47, o
reconhecimento dos filhos adultennos pela lei de
49, não havia no Brasil senão um curso de noivos
feito pela Igreja. Foi uma crítica severa que fiz,
em sucessivos discursos, que fez multiplicar o
número de cursos de noivos no Brasil, porque
só então as igrejas, em geral, sentiram a necessidade de multiplicar esses cursos de preparação
para o casamento.
Mas, o legislador civilnão pode criar, na Constituição, um curso de preparação de noivos; a lei
ordinária é que pode criar esses cursos, mas a
lei constitucional tem que ser muito sucinta, tem
que ter apenas as regras gerais.
Aqui é inteiramente diferente do que ocorre
nos Estados Unidos, por isso é que temos um
prazo, de 2 anosse 3 anos. De modo que 5 anos,
no mínimo, terá que viver um casamento para
que seja possível constatar a sua impossibilidade
de permanência e se dissolver.
O SR. CONSTITUINTE CÁSSIO CUNHA LIMA
- Sr. Constituinte, não se pode, de forma alguma,
empanar a realidade; a sociedade muda como
muda a História e nós não podemos sob qualquer
pretexto, principalmente na -ótíca de legislador,
empanar a realidade da separação, mais especificamente talvez dos jovens, - sou jovem, casado,
tenho, graças a Deus, um matrimônio estável mas conheço outros jovens, e não apenas jovens
para não colocar sempre a responsabilidade dos
fracassos na juventude - que não conseguem
êxito no seu matrimônio.
Quero louvar a preocupação de V.Ex"de, como
legilador, encarar de frente o problema e tentar,
através do amparo legal, conseguir rgulamentar
situações que existem de fato, e que, infelizmente,
no meu ponto de vista, não desaparecerão, por
mais esforço que se faça, porque há uma mutação
da sociedade, há uma mutação do conceito de
família e precisamos encarar de frente esse problema. Não podemos continuar fazendo do nosso
Pais um país de faz de conta, não incluindo nas
leis ou na legislação mais ampla os fatos e acontecimentos que asisstimos diariamente, e a garé)ntia
do divórcio, a meu ver, é uma forma de proteger
a família, proteger, evitando desgaste maior entre
marido e mulher, desgaste que sempre é refletido,
em maior escala, nos filhos; para que a lei possa
proteger, de qualquer forma, de qualquer maneira, o que resta de um matrimônio, principalmente no tocante à saúde espiritual dos filhos
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que, como disse, são sempre os mais penalizados.
Louvando a sua posição, quero fazer uma pergunta: a atual Legislação, na redação que V. Ex'
há pouco leu, permite que o individuo promova
apenas uma ação de divórcio.Vo citar um exemplo: estou casado hoje, me separo, cumpro os
prazos legais; volto a me casar, fiz o meu primeiro
pedido de divórcio, estarei impedido, pela lei, de
fazer um outro pedido de divórcio?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Sr.
Constituinte antes da resposta de V. Ex' quero
aproveitar a observação feita pelo colega Cássio
Cunha Lima, com respeito à sociedade, de fato,
a que ele se referiu.
A atual Constituição, no art. 175, define que
a familiaé constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos poderes públicos.
A formulação que V. Ex' apresentou aqui, os
valores da familia, quer dizer,não se definircomo
se define no art. 175, mas se dar a forma como
V. Ex- propõe: os valores da família serão salvaguardados pelo Estado, como ficaria a questão
da sociedade, de fato?
Temos, por exemplo, a Carta das Mulheres que
contém uma proposta no sentido que se defina
a família, mais ou menos, como a família constituída pelo casamento e pelas uniões de fato, completando a própria proposta do Constituinte Afonso Arinos,que também regulamenta a união estável.
Como ficariao casamento, em face das uniões,
de fato, reconhecidos pela Constituição Federal?
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Exatamente para fugira esse aspecto, atendendo à realidade brasleira de hoje, não só brasileira,
mas em todos os quadrantes do Mundo, a familia
sofre uma evolução e o constituinte brasileiro há
de pensar num termo que perdure através de
algumas décadas, no mínimo atravesse o século.
Não podemos continuar afirmando que a família é constituída pelo casamentó. Afamíliaé constituída pela união de um homem e uma mulher
com o propósito de perpetuidade temporária, durante a vida, evidentemente com essa intenção
mas, que nem sempre se concretiza por motivos
supervenientes. Mas, em regra, quem casa tem
sempre a preocupação de tomar permanente a
sua união. Os fatos supervenientes são imprevisíveis.
Por isso acho que a redação exclui essa distinção que a Carta das Mulheressugere entre família
constituída pelo casamento e uniões livres.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Não
Ex-A Carta das Mlldheres dizque a famíliaé constittúda por uniões de fato e de direito, não define
a família.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Quero ressaltar que a redação não é minha,
fiz apenas uma pequena subemenda, quando oferecida ao exame do Congresso Nacional é um
texto da antiga emenda proposta pelo ex-Presidente João Figueiredo, emenda constitucional
que foi retirada antes da votação. Os valores da
famíliaserão salvaguardados com a proteção dos
Poderes Públicos.Os pais são obrigados a manter
e educar seus filhos, ainda que nascidos fora do
casamento. A lei proverá no sentido de que, na
falta ou impossibilidade dos pais, os filhos íncapazes recebam assistência.

Os valores da família, a definição da família
deve vir no Código Civil e não na Constituição.
A família que não é constituída pelo casamento
também é família, desde que haja homem e mulher vivendo juntos, como se fossem casados.
Hoje todas as leis amparam as uniões livres que
perduram durante muitos anos.
De modo que, união de fato e de direito,chamo
a atenção para essa dicotomia que acho que não
deva existir. Os valores da famíliaincluem, portanto, amplitude, não diz que obrigatoriamente a família é constituída pelo casamento, evidentemente que uma das formas mais eficientes de se constituir família é com o casamento mas, isso é no
Código Civil, onde os filhos nascidos no casamento são filhos legítimos e os nascidos fora do
casamento são ilegítimos.A mulher e o homem
têm presumidamente deveres reciprocos no casamento, inclusiveesse casamento tem uma fórmula de dissolução dento do Código Civil, e as uniões
livres, exatamente por serem livres, se dissolvem
como se constituem.
Demodo que acho que, ao invés de dizer:união
de fato e de direito, melhor seria dizer:os valores
da família, porque aí se incluem todos esses valores sem distingüir, sem ferir aqueles que não se
casaram e vivem como se fossem casados.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Só
uma observação. Temos pesquisado muito e recebido muitas propostas, inclusive algumas que
mantêm o conceito do art. 175. Vejabem, a partir
do instante em que a lei reconhecer e amparar
a existência da família constituída de fato, para
que se ter o trabalho dé casar? Se eu posso constituir uma família de fato, protegida pela lei, com,
todas as garantias para a mulher, para o homem
e filhos, para que se dar ao trabalho de casar?
V. Ex'não acha que desta forma estariamos criando uma coisa muito mais ampla do que o divórcio?

o SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Aqui não se diz que a familiâ é constituída
pelo casamento, ou não, diz que os valores da
famíliaserão salvaguardados com a proteção dos
poderes públicos. Não se distingue se é a família
legftima ou ilegítima. Porque o dever do Estado
é amparar todas as famílias e não apenas aquelas
constituídas pelo casamento. Quem dá direitos
diversos à união livre ou à união legitima é o
Código Civil; a Constituição apenas tem a regra
geral. É que os valores da família, qualquer que
seja a família, ou será que a família que não é
constituída legalmente não merece a proteção
do Estado? Essa também merece, porque tem
filhosque merecem a proteção do Estado, porque
são filhose são brasileiros,prestam serviço militar
como os filhoslegitimos; contribuem com os impostos como os filhoslegítimos.Também os lares
constituídos ilegalmente, livremente,muitas vezes
são mais duradouros do que aqueles constituídos
legalmente. Por que então distinguirmos e ferirmos apenas um aspecto, denunciando a união
de fato ou de direito? Não, vamos querer que
todas sejam de direito, mas aquelas que não puderem ser de direito,e me perdoem meus colegas
masculinos, pois geralmente as uniões livres não
se legitimam por culpa e egoísmo dos homens,
que, tendo conquistado a mulher, não se interessam, muitos deles, pela regularização dos lares.
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Evidentemente a minha experiência de cinquenta e tantos anos de advogado de família me
dá autoridade para dizer isso. Quem não se interessa pela regulamentação da família da união
livre é, em regra, o homem, porque a mulher
que já vive com um homem, há muitos anos,
só sonha casar, e muitas vezes são dois solteiros
ou um viúvo e um solteiro mas, quem não quer
é o homem. Lembro-me da minha juventude; havia um homem rico, que durante os 4 dias da
festa do Senhor do Bonfim abria sua casa, dia
e noite para a festa, ele não tinha filhos; naquele
tempo eu era rapaz, com 18 anos, e estudante
de Direito.famos lá, a festa começava no sábado
e só acabava na terça-feira. Um dia a senhora
com quem ele vivia, há muitos anos, chamou-me
e já antecipando o Dr, disse: "Dr, o Senhor quer
me fazer o favor de pedir ao fulano que case
comigo? Mas, minha senhora, a senhora não é
casada com ele? Ela disse: não. Já vivo com ele
há 30 anos. Mas, por que ele não casa? Então,
fuia ele,já tinha uma certa ascendência intelectual
sobre ele, e procurei convencê-lo. Ele disse: "Dr.
eu caso mas só na hora de morrer. Mulher é
boa até a hora de casar, depois acabou. (Risos.)
Essa é uma mentalidade generalizada. Muitaspessoas não casam, mas a mulher quer sempre casar; quem não quer é o homem, o egoísmo masculino é que impede, ele acha que perde a liberdade. Enquanto ele não casa a mulher é muito boa,
no dia que casa a mulher passa a ter direitos.
Então, acho que os valores da famíliaatendem
a tudo isso.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Esse
assunto é muito importante e temos que trabalhar
sobre ele, temos que encaminhar uma proposta
para nossa Comissão temática e como temos
um especialista aqui não vamos soltá-lo sem que
deixe essa questão bem a limpo.
Tenho aqui várias Constituições, por exemplo
a da Itália que diz:
"A República reconhece os direitos da família como sociedade natural, fundada no
matrimônio. O matrimônio é baseado na
igualdade moral e juridica dos cônjuges, com
os limites determinados pela leipara a garantia da unidade familiar."
A Constituição da China tem uma coisa interessante sobre as mulheres - essas gozam dos mesmos direitos dos homens em todas as esferas
da vida política, econômica, cultural, social e familiar.
O art. 49 da Constituição da China diz:
"O casamento, a ffl'mllia, a mãe e a criança
são p.rotegídos pelo Estado."
Tanto o marido como a mulher tem o dever de praticar o planejamento familiar."
Lá tem que ser, porque já tem gente demais.
A Constituição de Cuba:

"O Estado protege a família, a maternidade
e o matrimônio. O matrimônio é a união voluntariamente consertada de um homem e
de uma mulher, com aptidão legal para isso,
a fim de fazer vida em comum, repousa na
igualdade absoluta de direitos e deveres dos
cônjuges, os quais devem atender à manutenção do lar e à formação integral dos filhos,
mediante esforços comuns de modo que es-
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se resulte compatível com o desenvolvimento das atividades sociais de ambos."
Está inclusive muito mal redigido para o nosso
gosw.
A Constituição da União Soviética diz:
"A familia goza da proteção do Estado.
O casamento baseia-se no acordo voluntário
entre a mulher e o homem. Os cônjuges
são absolutamente iguais em direitos, em
suas relações familiares."
Aliás uma constituição sintética de apenas 174
artiflOS. O Estado protege a família através da
criação e desenvolvimento de uma ampla rede
de instituições matemo-infantis, da organização
e aperfeiçoamento do serviço comunitário e da
alimentação pública, através de concessões de
subsídios de nascimento, e benefícios às famílias
numerosas, bem como outros tipos de subsídios
e de formas de auxílio às famílias.
Por último temos a Constituição de Portugal,
à qual V. Ex" se referiu:
"A família, como elemento fundamental
da sociedade tem direito à proteção da sociedade e do Estado e à efetivação de todas
as condições que permitam a realização pessoal de seus membros."
Sou conservador, neste aspecto, inclusive na
proposta que estamos encaminhando, que é uma
peça bruta tirada da floresta, n6s não tivemos
preocupações com os aspectos de forma, porque
quisemos colocar, na nossa proposta, o máximo
de idéias e, para efeito de discussão, formulamos
da seguinte forma:

chamadas uniões de fato é deplorável. Gostaria
que V. Ex' nos ajudasse a encontrar uma forma
de salvaguardar o direito da criança, que simplesmente é deixada sem que se saiba quem é o
pai ou a mãe é mandada para uma instituição,
sem direito ao registro. Temos de encontrar uma
forma de dar um nome completo a essa criança.
Ao deixar a FUNABEM, nas diversas instituições, deixei 143 crianças, pelo levantamento que
foi feito, registradas apenas como José, Antônio
ou Paulo, por ordem do juiz. Fazia-se uma ficha,
em que constava: "pais desconhecidos".
Temos de encontrar uma forma de salvaguardar o direito dessa criança. Talvez em função dessa necessidade de termos, no Brasil, qualquer
coisa em tomo de 6 milhões de menores sem
registro, ou seja, de menores que existem de fato,
mas não de direito, deve por isso o Estado reconhecer, a partir da Constituição, a sociedade de
fato.
Isso não está claro para mim. Quando digo
que temos que segurar nosso Constituinte Nelson
Cameiro aqui, a fim de que S. Ex" nos deixe o
máximo de luzes sobre essa questão, já que temos
que encaminhar um texto sobre este assunto, estamos colocando essas indagações e revelando
as nossas confusões a respeito desse emaranhado de conceitos, que, no final das contas, representa a matéria que tem extraordinária implicação
na vida das pessoas, especialmente das crianças.
Obrigado.
A SRA. CONSTITUINTE MARIA LÚCIA - Como essas crianças apareceram na FUNABEM,
sem pais, sem nome.

"A família é constituída pelo casamento e por
uniões estáveis". Abaixo colocamos:
"Ao Estado incumbe garantir total proteção ao
casamento". Isso seria proteção ao casamento
como instituição? Cabe a quem queira casar já
que estamos reconhecendo a sociedade de fato.
Essa questão para mim é complexa porque
a soc:iedade de fato exíste.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - De variadas formas: ou deixadas num caixote de lixo
ou simplesmente largadas na porta da FUNABEM
com um telefonema anônimo, dizendo: "Estamos
deixando uma criança aí".
O SRA.CONSTITUINTE MARIA LúCIA- Quer
dizer que elas não vinham indicadas?

Niío quero abrir mão do casamento, mas também não se pode impedir hoje, à luz da lei como dizia nosso colega Cássio Cunha Uma que os casais se juntem; eles estão se juntando,
e com que facilidade. Em função da proteção
do direito ao filho, temos que reconhecer a existência daquela família. Tenho aqui alguma coisa
parecida com o que V. Ex' colocou ali: "os filhos,
nascidos ou não da relação do casamento, terão
iguais direitos e qualifiéações.
• Minha preocupação é em manter o instituto
do casamento e que o Estado o proteja também.
Nessa questão do divórcio, que está dissolvendo
essa família constituída pelo casamento, concordo com V. Ex' não desejo que ele seja tão liberal
Asua emenda à Constituição disse: "o casamento
somente poderá ser dissolvido nos casos expressos em lei, desde que haja prévia separação judicial por mais de 3 anos". O senhor está propondo
agora que seja por mais de 2 anos. A redação
ficaria, então, assim: "o casamento somente poderá ser dissolvido nos casos expressos em lei,
desde que haja prévia separação judicial por mais
de 2 anos".
Minha preocupação é com a criança - já não
estou preocupado com a mulher ou o homem.
A situação da criança brasileira que resulta das

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - São
crianças apanhadas nas áreas de prostituição, por
ordem judicial, e encaminhadas à FUNABEM,
sem se saber quem é o pai ou a mãe. Essas
crianças não foram adotadas porque ninguém
as quis acolher para efeito de adoção, quando
elas ganhariam o nome da família. O que um
juiz pode fazer com uma criança que não tem
pai nem mãe? Ela tem que ter uma fichinha; temos de ter um registro dessa criança. Como ela
não tem um nome de família para ter um registro
completo, está sendo registrada como Paulo, Pedro, João, Tiago, sem o nome dos pais.
O SR. CONSTITUINTE CÁSSIO CUNHA LIMA
- Sr. Presidente, sua preocupação relativamente
à proteção ao casamento é uma preocupação
válida, sem dúvida. A bem da verdade, não só
em relação ao casamento, mas qualquer outro
tipo de proteção que cai no abstrato, e a proteção
à família, a meu ver, é abstrata, porque precisaríamos de uma política social ampla que realmente garantisse essa proteção, porque não
adianta consagrar, na Constituição, que o Estado
irá proteger a família, quando o Estado, por exemplo, não oferece educação gratuita em todos os
níveis;quando o sistema de saúde não é adequado à estrutura social. São proteções de cunho
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eminentemente legal, que levam, inclusive,a uma
descrença por parte da população no valor de
uma Constituição nova. Se repetirmos os erros
cometidos, há bem pouco tempo, de consagrar
direitos na Constituição, e, na vida prática, estes
direitos não forem respeitados, estaremos, mais
uma vez, contribuindo para a descrença e para
o não-fortalecimento da organização social do
nosso povo.
Precisamos, sim, garantir a proteção à família
na forma legal e também na prática, através de
uma mudança estrutural na sociedade, para que
a proteção não seja apenas hipotética, como será
para a família, a criança ou o idoso. Precisamos
trazer à realidade uma política que realmente proteja a família, a criança, o idoso, enfim, todos
os segmentos sociais.
Gostaria de voltar a uma pergunta, em cuja
resposta o Constituinte não abordou a possibilidade de um autor promover uma nova ação
de div6rcio.Para deixar bastante claro, se, na atual
legislação, após haver promovido uma ação de
divórcio, é permitido voltar-se a promover, como
autor, uma nova ação de div6rcio.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Pela lei atual, não poderia promover, como
autor, duas ações de div6rcio, mas poderia ser
parte em duas ações de divórcio. Na hipótese
- não quero colocá-Ia na pessoa de V. Ex' de Manoel da Silva haver casado uma vez e ter
sido infeliz neste casamento.
O SR. CONSTITUINTE CÁSSIO CUNHA LIMA
- E caso ele case, pela segunda vez, com uma
divorciada também, os dois divorciados, ela tendo
promovido a ação e ele também?
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Aí os dois promoveram a ação. Pelo texto da
lei,nenhum dos dois poderia promover o segundo
div6rcio, ainda que um tivesse tentado matar o
outro. Ele teria, apenas, que se separar legalmente
e não poderia se casar nunca mais. Digamos que
o homem tentou matar a mulher e os dois eram
divorciados. Ela vai ao juízo e consegue a separação judicial por tentativa de morte. Apesar disso,
ela, que é o cônjuge inocente, que não tentou
matar ninguém, não pode casar nunca mais. Ele
não casa, como punição. Mas ela também é punida, pois não poderá mais casar, por já ter casado
uma vez.
Quero responder ao nosso ilustre Presidente,
que traz a sua contribuição valiosa de brilhante
Presidente da FUNABEM no Rio de Janeiro.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) o maior menor abandonado deste País.

Fui

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Como ele próprio leu, as Constituições falam
em proteção à família e, depois no matrimônio.
É exatamente aquela mesma distinção que o grupo de senhoras quer fazer: as uniões legítimas
e as uniões livres.
A Constituição não pode fazer essa distinção,
porque ela própria está punindo os que nasceram
dessas uniões livres,já que vai proteger, para que
distinguir? Se vai proteger tanto as uniões Iiwetl
como as legítimas, constituídas pelo casamento.
por que separar uma da outra? A proposta diz.
" .,. Pelo casamento e pelas uniões livres". Quer
dizer, a própria legislação atribui ao casamento,
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depois, outros direitos e deveres que são da Lei
Civil.
O que se deve dizer é que o Poder Público,
na Constituição, proteje a família, e não dizer que
proteje a família legítima e a ilegítima, porque
aí a própria Constituição estará discriminando.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - V. Ex'
me desculpe, vou insistir nesse ponto, porque estou sempre pensando na criança. O homem e
a mulher estão sempre pensando neles dois e
esquecendo os filhos. Essa é uma tragédia nacional, Constituinte Cássio Cunha Lima, chamo a
atenção para isso. Se temos 6 milhões de menores que não têm registro, essas crianças não podem sequer serem matriculadas numa escola.
Talvez o pai e a mãe já tenham se casado de
novo, se arrumaram por lá e o filho ficou nessa
situação degradante.
A questão da família, da união dos pais, tem
uma grave implicação em função, por exemplo,
do pátrio poder, que é um instituto que resulta
do casamento.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Não resulta só do casamento, pois mesmo
não sendo casado o pai exerce o pátrio poder
e, hoje, homem e mulher exercem o pátrio poder.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Estou
pensando na criança. Dentro do contexto de família, ela tem direito, no DireitoBrasileiro, em função
do direito da família, tanto é que o chamado menor abandonado, que está fora o vinculo familiar,
menor que não se sabe onde se acha o pai ou
a mãe, ou menor em estado de orfandade, a sua
expectativa de direitos agora vai depender de um
ato do Juiz de Menores. Ele não tem direito, enquanto individuo, enquanto pessoa, porque esse
direito está na dependência do direito da sua família, se ele não tem família não tem direito. Essa
questão é complexa devido ao fato das implicações que ela tem na vida da criança e acho que
a criança é um membro da família.
O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
- O texto que sugiro responde a isso. Diz:
"Os valores da família - e aí não distingue
se a família é legítima ou ilegítima - serão
salvaguardados com a proteção dos poderes
públicos."
É a mesma coisa que se diz aí. "De que a
família legítima ou ilegítima.:"
ASRA CONSTITUINTEEUNICEMlCHlLESSe a Constituição diz que existe a família em função do casamento, aí, não estariam fora as uniões,
que, embora estáveis, não são legais? Diz o seguinte: "A família é constituída pelo casamento".
Mas, e os valores da família, isso também não
é um pouco ambíguo? O que são valores da família? O que é família? A famíliaé só aquela constituida pelo casamento?
O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
- Não. Exatamente porque não faz esta distinção
é que inclui todas as famílias.
ASRA CONSmUINTE EUNICEMlCHlLES-

Masa Constituição não diz que só é família aquela
constituída pelo casamento.
O SR. CONSmUlNTE NELSON CARNEIRO
- Não, este é o art. 173 e essa é uma substituição
desse artigo.

O texto continua, para responder ao Presidente:
"Os pais - não diz se são legítimos ou ilegítimos
- são obrigados a manter e educar seus filhos,
ainda os nascidos fora do casamento". Quer dizer,
aceita, portanto, que a família se constitua pelo
casamento, mas obriga a todos os pais, sejam
eles pais de filhos legítimos ou ilegítimos, a responder pela educação dos filhos e completa, como faz hoje a legislação francesa, dizendo: A lei
prover
"A lei proverá, no sentido de que, na falta
ou impossibilidade dos pais, os filhos incapazes recebam assistência social."
Portanto, aí estão todos os elementos que são
distribuídos pelas legislações diversas. Mas, quero
dizer, agora, aqui está o homem que está estudando o Código Civil, lerei um trecho de um parecer sobre uma emenda, em que abordo esses
problemas da investigação da maternidade e da
patemidade, dos filhos que são encontrados nas
portas das instituições.
Em erudita monografia de Pedro Mauro Cabral,
"Pesquisa e Evolução do Direito da Família e Matéria de Filiação em várias Legislações Modernas
estuda, inicialmente, as legislações russa, polonesa, tchecas, chinesa e cubana, para assinalar
que, nas quatro últimas, os filhos nascidos fora
do casamento têm o mesmo direito dos nascidos
do casamento. Refere-se a seguir, o mestre baiano, à legislação vigente na Escandinávia, para destacar como grande novidade na dinamarquesa
a perquirição da paternidade dos filhos nascidos
fora do casamento, que possa a ser direta preocupação do Estado. E informa:
"Já antes do nascimento da criança, a mãe
tem o direito de solicitar que uma ação seja
intentada contra o homem que ela designa
como sendo o pai de seu filho. Mas não só
o médico ou a parteira, que assiste no nascimento da criança, nascida fora do matrímônio, deverão, dentro de 15 dias, fazer um
relatório a respeito ao Instituto de Assistência
Maternal. Reunidos todos os elementos possíveis a mãe é convocada e, dentro de um
mês, deverá indicar quem é ou pode ser o
pai da criança. O caso, então, é entregue
ao comissariado de polícia, que convoca o
indigitado pai. Se esse assume a paternidade
o assunto se encerra. Quando não, o caso
é entregue à justiça para apreciação em decisão final."
Também na Finlândia funciona escritório do
bem-estar social, que toma a si as sindicâncias
para determinação da paternidade: se não há o
reconhecimento, todos os filhos têm a mesma
posição. O mesmo na Noruega, na Suécia, desde
1977, e recentemente, no Direito português, a
averiguação oficiosa, tanto pode ser da maternidade, arts. 1.608 a 1.813, como da paternidade,
assegurado à mãe o direito de intervir como assítente.
Em Portugal, no moderno Direito português,
a mulher denuncia ao Tribunal da Família quem
é o pai da criança. E antes mesmo do nascimento
ela já procura assegurar a paternidade, através
de uma investigação. Mas isso é no Código Civil,
não pode ser, sugiro eu, como Relator do Código
Civil. Cito isso como um meio de se perquirir
a paternidade i1egitimae, principalmente, a paternidade desses que não têm nem. pai nem mãe.
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A ação é da polícia e da justiça. O Constituinte
não pode descer a isso.
O SR. PRESIDENTE (Nelsom Aguiar) - Sr.
Constituinte, o Sr. me desculpe, mas disse que
ia ficar chato com esta matéria. Veja bem, V. Ex'
se referiu à Constituição de Cuba, e nesta eles
descem a esses detalhes, não é no Código Civil.
Veja bem:
'Todos os filhos têm igual direito, sejam
havidos dentro ou fora do matrimônio. Está
abolida toda a qualificação sobre a natureza
da filiação. Não se consignará declaração alguma diferenciando os nascimentos, nem
sobre o estado civil dos pais nos registros
de inscrição dos filhos, nem em nenhum outro documento que tenha referência à filiação. O Estado garante, mediante processo
legal adequado, a determinação e recolhecimento da patemidade."
Está na legislação civil de Cuba, mas eles tiveram o cuidado de colocar o princípio dessa coisa
toda nas suas Constituições. Estamos diante de
dois problemas, se não reconheço na Constituição a união de fato, estou deixando uma brecha
para o legislador ordinário não reconhecer, em
função da tradição, em função do que tem sido
o casamento ao longo da História da Humanidade, e aí vamos deixar a criança outra vez desprotegida. Se eu reconheço - estou mostrando as
dificuldades - a sociedade familiar de fato, estou
dizendo que o casamento se toma inútil. Para
que casar, se na constituição reconheço a família
constituída de fato. O casamento vai ser para
quem gostar da tradição.
A SRA CONSTITUINTEEUNICE MlCHILES-

Ainão entra a questão da propriedade, da comunhão de bens, porque numa união que não seja
pelo casamento isso deixaria de existir e isso é
um atrativo para uma união legal.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Estou
criando toda essa celeuma mas estou pouco
preocupado com o homem ou a mulher, pois
minha preocupação é com a criança, com os
que têm nascido como produto dessas famOias
e que estão sendo jogados ao abandono.
Estamos com um compromisso, todos nós,
mas eu com um compromisso pessoal de criar .
um caso nesta Constituinte; na hora dos debates,
criar um problema, um caso, fazer aqui uma birra
política, com respeito ao direito da criança. Quero
ver no texto desta Constituição o princípio do direito da criança garantido, independentemente de
ter ela família ou não. De modo que estou criando
esse caso todo pensando na criança.
A SRA CONSTITUINTEEUNICEMlCHlLESMas, Sr. Presidente.veja bem, quando a legislação
fala em famílias constituídas por casamento ou
por uniões estáveis, acho que não tem nada a
ver com esse menor abandonado, que não é fruto
de uma união estável e sim de uma união ao
acaso. Acho que essa proteção à família constituida pelo casamento ou as uniões estáveis, para
mim não está bem, não tem nada a ver com
esse menor abandonado a que o Sr. se referiu.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) -

Tem!

Há muitas uniões que são estáveis, o homem

vive com a mulher num canto desse país, lá na
favela, dois, três, quatro anos e não registra os.
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filhos, por isso eles não podem ser matriculados.

!'ú entram na estatística dos analfabetos do Pais.
A SRA. CONSTITUINTE EUNICE M1CHILESTambém isso vem através 'do casamento.
O ::iR. CONSTITUINTE CÁSSIO CUNHA LIMA
- Sr. Presidente, vou insistir - vou ser bastante
prétíco e talvez peque por isso - que não interessa ao senso comum, ao homem médio da
sociedade, essa proteção abstrata à família, por
parte da Consl.ituição, porque, na realidade, a proteção ou o privilégio que se queira dar a um casamento, não garante, de forma alguma, uma vida
tranqüila para o pai, mãe e filho. É apenas um
preceito legal, hipotético, que, na verdade, não
se exerce na prática - através do artigo tal da
Constituição não se pode ter garantido o direito
à educação do seu filho, pelo menos em termos
atuais, nem à estabilidade do casal, nem tampouco à saúde, o pleno emprego, enfim, as lutas,
que 5<10 as lutas do povo brasileiro. Então, essa
proteção legal, hipotética - volto a dizer - pouco
vai interessar à sociedade brasileira, pode ter certeza disso, porque esse amparo, o que é importante é regulamentar e reconhecer a existência
do casamento Ou da união de fato. E volto a
concordar com o Constituinte Nelson Carneiro
quando S. Ex- não trata da definição de familia
na atual Constituição, definição de família pelo
casamento, apenas garante os valores da família.
Perdoe-me o nobre Constituinte, mas não é essa
proteção abstrata não. Veja a questão, por exemplo, do chamado filho ilegitimo - vamos usar
essa expressão: o cidadão arranja um filho com
outramulher, que não do casamento dele; o nome
desse indivíduo é Paulo Alves de Aguiar, por exemplo; ele não tem nenhuma obrigação, vamos dizer,
de colocar esse "de Aguiar" lá na frente, do nome
da criança e isto cria problema para a cnança.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Esse
fato concreto vai ser resolvido com a proposta
do Constituinte Nelson Carneiro.
O SR. CONSTITUINTE CÁSSIO CUNHA UMA
- Nobre Constituinte, se garante isso na lei se
estará protegendo essa criança, do ponto de vista
legal. t-J essa proteção não é abstrata, como V.
Ex' está dizendo.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - V. Ex'
pegou o único exemplo de proteção concreta,
mostre-me outra proteção à vida digna da família
que eu possa aceitar. Esse exemplo específicc;>
que V. Ex' cita é resoMdo pela proposta do C?n:ntuinte Nelson Carneiro, que reconhece a eJOstencía da família não a defmindo apenas pelo casamento, e garante, logicamente, os direitos do filho
ilegítimo. Essa questão é concreta, mas todas as
outras que possam vir a se concluir, no tocante
aos direitos dos valores da farnílía, são abstratas,
na maioria. É isso que estamos assistindo durante
todo o tempo.

o

SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
_ Quelia reler o texto, porque é importante responder a esse problema dos filhos, que também
me preocupa, e também das uniões estáveis, porque quem defendeu a vida inteira as u~ões estáveis, neste País, fui eu. Em 1947, ao Impressar
na Câmara dos Deputados, apresentei o famoso
Projeto In" 122, que dizia apenas o seguinte: para
os efeitos de pensão, aposentadoria, alimentos

e outros, equipara-se à esposa a companheira
de mais de cinco anos. Foi um Deus nos acuda,
neste País. Portanto, preocupo-me muito com as
uniões estáveis. Outra iniciativa minha: o homem
que Vive com uma mulher, há cinco anos pode
descontar do Imposto de Renda a parte relativa
à sua companheira, como se fosse a sua esposa.
A companheira, hoje, pode pedir a continuação
da locação, como se fosse a esposa, como se
fosse a viúva. A companheira tem direito hoje
à pensão e a salário-famUia do funcionário público, graças a iniciativa minha, depois de muitos
anos. De modo que sempre defendi as uniões
estáveis, não posso é incluir na Constituição tudo
isso, porque senão, ao invés de ser Constituição
passa a ser Código Civil.Por isso resumo dizendo
o seguinte: os valores das famílias, e são todas
as famílias, porque familia não é só a que se
casou, é toda famílía, a que casou e a que não
casou, desdeque seja estável.
O SR. CONSTITUINTE SOTERO CUNHA O que me preocupa é que esta forma de igualdade
entre a fami1ia legitima e a não legítima, venha
a trazer praticamente a dissolução desta pelo casamento. Na África, por exemplo, o homem tem
duas, três, quatro famílias, desde que ele possa
manter, é o costume sul-africano. Aqui no Brasil
não sei se vamos conseguir isso facilmente, porque a família legitima se souber que o marido
tem uma outra famíliamesmo não sendo legítima,
dá uma briga danada.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Nós sabemos Mesmo que não tenha, basta
que ela pense que sim.
A redação proposta sobre a família legítima e
as uniões livres agrava mais o problema, chama
a atenção para uma dicotomia, quando diz: os
valores da familia serão salvaguardados com a
proteção dos poderes públicos. Isto é uma Constituição, não um Código Civil. Os pais são obrigados a manter e educar seus filhos, ainda os nascidos fora do casamento. É a igualdade dos filhos,
nascidos fora do casamento, que a Constituição
cubana, que o eminente Presidente acaba de ler,
e várias Constituições do mundo, hoje, acentuam.
Mas, é possível que os filhos nascidos dentro ou
fora do casamento não tenham meios de prover
essa subsistência Então, o texto continua: '" "a
lei - e não a Constituição - proverá no sentido
de que na falta ou impossibilidade dos pais os
filhos incapazes recebam assistência social". Portanto aqui tem todas as soluções.

A SR' CONSnralNTE ECIN1CE MfCHILES Quem são os filhos incapazes?
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- São os menores e os interditos. A Emenda
Figueiredo apenas falava em menores. Essa
emenda "incapazes" é de minha autoria; naquele
tempo uma subemenda, porque incapaz também
o interdito, que pode ser maior de idade.
Assim, acho que, primeiro, os valores da família
não fazem essa dicotomia, que é chocante na
Constituição; dizer que a família e as uniões estáveis, tem que definir o que é união estável. Quantos anos se considera uma união estável? Dois
anos? Três anos? Quatro anos? Dez anos para
ser estável?
O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PA/..J\\IER DA
VElGA- Permite V. Ex-?
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O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
-Pois não.
O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PAlJ.\IER DA
VEIGA - Acho que o que está dificultando a
nossa definição, o problema dos filhos é mais
fácil de se proteger, mas a distinção de direitos
da família legítima e não legitima, acho que tem
que existir.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Como
o nosso companheiro Sotero Cunha tem que sair,
vou lembrar a nossa viagem, depois de amanhã,
a Vitória,vamos fazer uma reunião com os capixabas, um debate com a sociedade capixaba. Está
confirmado o vôo, sai daqui às 7 horas da manhã,
da Base Aérea, de modo que os Srs. Constituinte
que demandarão conosco àquela cidade, Vitória,
deverão estar às 6 horas e 30 minutos na Base
Aérea. Lembro que os militares não são co~o
nós, eles têm horário, não irão nos esperar. As
10 horas faremos um debate na Assembléia Legislativa, ao meio-dia almoçaremos e às 14 horas
iniciaremos outro debate, até às 17 horas, para
os que quiserem voltar o vôo estará à disposição
a partir das 19 horas.
O SR. CONSrffUlNTE ERALDO T1NOCO Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

Discutimos aqui a necessidade de uma reunião,
debate da Comissão hoje, à tarde, e não sei se
V. Ex- a convocou.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Ainda
não convocamos. Temos vários colegas Constituintes reclamando a falta de espaço para um
debate entre os membros da Comissão, e têm
razão. Acontece que o calendário das nossas atividades não foi feito por mim, foi estabelecido pela
própria Comissão; apenas não estamos curnpríndo o calendário. Como não temos podido reunir
na parte da tarde, este debate entre os membros
da Subcomissão tem estado prejudicado.
Por sugestão de vários colegas estamos convocando para as 5 horas, aqui na Comissão, a nossa
Assessoria e o pessoal do som, já ficam avisados
para que possamos fazer essa reunião e estabelecer o debate que vem sendo reclamado já há
muito tempo.
O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA- .. Se pudéssemos encontrar uma forma
de dar rnais ênfase e proteção à família Ilegítima,
embora respeiternos essa situação, acho que garantiria o fortalecimento dessa circunstância básica que li: o matrimônio legítimo.
Como V. Ex" vê isso? Porque o problema dos
filhos, como foi citado, eles podem ser protegidos.
05 filhos de casais legítimos ou não serão protegidos pelos seus pais, que ficarão obrigados a
zelar pela sua vida, garantindo saúde, educação
e total proteção. Qualquer texto pode resolver isso.
Agora o que sinto é que há um consenso que
está evoluindo nesta Subcomissão...
-

O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
Para falar no casamento.

O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Sabemos que a proteção à família tem
que ser em qualquer área, mas, valorizando um
pouco, através da lei, aqueles que são Ieg'rtimos.
Como fazer isso? Jú que vem a criatividade do
legislador.
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SR. CONsmUINTE NELSON CARNEIRO
- Todas as Constituições são interpretadas pela
Legislação Civil, todas as legislações civisdo mundo, hoje, amparam essas uniões ilegítimas. Claro
que não tem a presunção legal. O que distingue
o casamento da união livre é que a presunção
legal, que resulta do casamento, determina uma
porção dos direitos e garantias que a mulher, por
exemplo, que vive com outro homem não tem.
A mulher casada tem direito a alimentos, quando há divergência com o marido e ela não é culpada; a mulher da união instável não tem ainda;
a mulher casada herda, com a morte do marido
e a mulher que tem uma união instável não; esta
tem que propor uma ação ordinária para provar
que colaborou. A ação dura 5 ou 6 anos e ela
acaba desistindo. As distinções resultam do próprio casamento, mas resultam mais da Lei Civil.
A Lei Civilé que tem que privilegiar o casamento
como um estimulo à união permanente de homem e mulher ou ao menos presumidamente
permanente, mas sobretudo lhe dê o cunho legal.
Todas as legislações civis se preocupam em
privilegiar o casamento e o Brasil também vai
fazer isso, mas ao mesmo tempo a constituição
tem que se lembrar de que a família não é só
aquela que se constitui pelo casamento mas também aquela que se constitui pela união livre.
Por exemplo: num país onde um grande número de casamentos é celebrado através da Igreja,
e no interior deste mesmo país, onde vários lares
são constituídos somente religiosamente, essas
esposas, são esposas. No interior - e todos nós
aqui conhecemos o interior - perguntamos: A
senhora foi ao cartório? Ela responde: Não: O
casamento civilé difícil, custa caro; o casamento
religioso é muito mais simples e a fé determina
que a pessoa prefira a fórmula mais simples, que
é o casamento religioso.
Então as estatísticas de que eu me valino curso
desse debate, algumas trazidas pelos saudosos
Alcântara Machado e Macedo Soares, mostravam
que a percentagem de casais constituídos apenas
religiosamente era muito grande no Brasil. Mas
essas são famílias como as outras, só não têm
os mesmos direitos, são famílias estáveis.
De modo que acho que não precisa haver distinção - entre familia legítima e uniões estáveis,
porque estamos - em vez de amparar a família
- sintomatizando. Não há necessidade disso.
Afamília é uma SÓ, haja ou não haja casamento.
Esta é a união de homem e mulher vivendo juntos,
criando os filhos, sofrendo juntos, a1egrando-se
juntos, isso ê que é famílía,
Desde que se diga que os valores da familia
serão salvaguardados pelos poderes públicos, o
Poder Público também tem o dever de amparar
essa união estável, desde que ela seja estável,
desde que tenha filhos, ou então o Governo vai
distribuir leite somente para aqueles casais constítuídos regularmente e não para os outros.
Quando se faz distribuição de leite, ninguém
vai perguntar se a família é legítima ou ilegítima,
é a assistência social, é o Estado amparando,
salvaguardando a familia e os filhos.
De modo que acho que colocar isso é pior:
é melhor dizer que a família é constituída pelo
casamento, como está na Constituição atual. Dizer-se a família é constituída pelo casamento e
pelas uniões livres é pior.

A Comissão terá que definir o que é união estável. O que é !Jllião instável? É a que dura 5 anos,
3, 2 ou I? E de fato ou é legal? O casamento
pode ser uma união estável, se dura, e deixa de
ser estável se não dura.
Acho melhor se não definir na Constituição,
isso é obra da Lei Civil, o que tem que se dizer
é que a família será protegida pelo Estado. Como
se diz que ajuventude, a infância, a adolescência,
são objetos de proteção especial do Estado, também a família é objeto de proteção especial do
Estado.
Quando se assegura a proteção especial do
Estado para os adolescentes não se pergunta se
é legitimo, Ilegítimo, preto ou branco; são todos
adolescentes, todas as famílias merecem essa
proteção do Estado.
Eu até ficaria muito satisfeito se se dissese expressamente que as uniões estáveis ou ilegítimas
teriam proteção porque isso sempre sustentei,
mas acho que não deve figurar isso na Constítuição; as uniões estáveis e o casamento; são
iguais, para que diferençar? Diz: a família. Para
que dividir? Se fôssemos dizer: a familia constituída pelo casamento, tais benefícios, e as uniões
estáveis terão outros, diferentes daquele, muito
bem. Mas dizer: o casamento e as uniões estáveis
terão os mesmos direitos, para que dizer isso?
Basta dizer: as famílias, Porque só as famílias,
quer durem 6 meses, 8 meses, ou 1 ano; muitas
vezes a família é constituída, e morre o marido,
com 6 meses de casamento. Deixou de ser estável? Acabou a familia por isso? Têm os fllhos,
tem a clã familiar.
Assim, dividir é pior. Eu que sempre lutei pelos
.direitos da companheira não tenho nenhuma dificuldade em aceitar como tese o amparo às famílias legítimas e às uniões estáveis. Mas acho que
estamos criando uma dificuldade inicial. O que
é familia estável, união estável? É de cinco anos
ou é aquela que se constitui? Os casamentos religiosos são uniões estáveis?
O SR. CONSmUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - A proposta das mulheres não fala em
uniões estáveis, essa é uma proposta que estou
fazendo, a proposta das mulheres trata das uniões,
de fato.
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O SR. CONSmUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Se esse casal que não é legitimo e
que V. Ex" diz que é estável...
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Estável, não sou eu que o digo. Essa expressão
não é minha, é do Presidente, uniões estáveis,
é do Presidente, estou combatendo.
O SR. CONSmUlNTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Nobre Constituinte, se um casal que
não é legítimo tem um filho e não quer dar paternidade a esse filho, a criança vai ser protegida como?
O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
- Hoje, na legislação, acabei de citar aqui, da
Escandinávia, na legislação portuguesa, a mãe
que vai ter esse fllho ilegítimo pode denunciar
à Justiça e a Justiça faz investigação. De modo
que, antes mesmo da criança nascer, ela já sabe
quem é o pai, e ele é obrigado a aceitar a paternidade.
O SR. CONSmUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA -Isso é ruim, vai para a Justiça e demora
muito.
O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
- Demora no Brasil, mas não vai ficar na Constituíção. Em outros países civilizados que têm melhor preparação judiciária já fazem. De modo que
a criança já nasce com pai. Ou então, fazer-se,
como na Itália,onde se põe o nome de pai fictício:
apenas o que não se permite mais, o que não
deve se permitir é dizer - filho de pai ignorado;
tem que ter um pai, porque o cidadão que mostra
a certidão de nascimento, pai ignorado, ele sofre
um trauma toda vez que isso acontece.
O SR. CONSmUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA- Sr. Senador, na prática, sou um homem
que anda pelo interior, tem muitas crianças que
não têm registro civil.
-

O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
Não têm, porque o registro civil..

O SR. CONSmUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Estou apresentando uma emenda, a
criança nasceu, a certidão tem que ser expedida
logo.

O SR. CONSmUlNTE NELSON CARNEIRO
- Por que não tem registro civil?Prim,eiro,porque
a lei proíbe que se declare o nome do pai, se
não for casado; isso é que precisa acabar. Mas
quem acaba é a lei civil, e no projeto do Código
Civil vai acabar. Registra-se o filho com o nome
O SR. CONSmUlNTE FLÁVIO PALMIER DA do pai, seja ele casado ou solteiro. Se ele é casado,
VEIGA - Por que essa fuga? Porque às vezes
ele que sofra as conseqüências do ato, a culpa
têm casais que não têm nada que impeça a coné dele, ele que carregue a cruz do seu erro. Depois,
solidação da legitimidade da união, esse que é
o que há é o seguinte: o registro é pago, por
o problema.
mais que se diga que o registro é gratuito, ele
é pago. E para não pagar é preciso ir à LBA
O SR. CONSmUlNTE NELSON CARNEIRO
ou a uma assistente. O registro de nascimento
- Sabe por quê? Porque o homem não quer
deveria ser gratuito, no Brasil
casar, o egoísmo masculino não quer. Se você
No começo da minha vida parlamentar, cai na
procurar em cinco famílias, que vivam juntas há
asneira de oferecer um projeto desses e quase
muitos anos, quem não quer casar é o homem.
fui esquartejado, e o projeto foijulgado ínconstítuO SR. CONSmUlNTE FLÁVIO PALMIER DA , cional. Isso era direito, quem devia regulamentar
VEIGA - E se o casal tiver um filho e eles não
era o Estado, os cartórios são do Estado. O regisquiserem dar a paternidade, como é que fica?
tro civil deveria ser inteiramente gratuito. Há três
registros que, no Brasil, deveriam ser gratuitos;
O SR. CONSmUlNTE NELSON CARNEIRO
o de nascimento, o de casamento e o de óbito.
-Como é?

O SR. CONSmUlNTE NELSON CARNEIRO
- Uniões de fato, portanto, por quê? Porque são
famílias, mas se são famílias, não precisa distinguir.

a....-,
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Mas preferimos manter os cartórios que são uns
prêmios que damos, muitas vezes, não aos mais
capares, mas, em muitos casos, aos mais amigos,
aos ~Jrandes feudos. Eles criaram isso, o registro
de casamnto é gratuito, mas a preparação, a habilitação, tudo é pago.
Num debate que travei, sinto que estou desviando um pouco, certa feita, em Florianópolis, fiz
essa crítica à Igreja, porque ela realizava casamentos religiosos sem o prévio casamento civil.
E um sacerdote, que me aparteou, disse o seguinte - Naquele tempo: há muitos anos - a diferença é a seguinte, é que o nosso casamento
é graluito, fazemos casamentos coletivos, que são
aqueles que fazem na roça e é gratuito, o sujeito
dá um porco, uma galinha; e o civil, naquele tempo custava 200 cruzeiros, que era muito dinheiro.
Se SE: perguntar num cartório quanto custa um
registro civil de nascimento, se vê quanto custa,
porque o escrivão tem que viverdisso. Precisamos
acabar com esses cartórios, senão o sujeito não
registra. Em toda parte é assim. O casamento
civil e que tem que ser gratuito, e o casamento
tem que ser facilitado. Muita gente não casa porque não pode pagar, custa mais caro casar no
civil do que não casar. Os casais mais pobres
são casados pela LBA; de vez em quando casam
200, :300 juntos, por quê? Porque a LBAfaz esse
movimento. De modo que, enquanto o casamento for pago, o registro de nascimento for pago,
o registro de óbito for pago, estamos apenas estimulando essa multiplicação de oficiais de registro
civil para viverem disso, quando deveria ser de
uma repartição pública. O sujeito chegaria, registraria o filho e pronto. Hoje, no Brasil, é preciso
até o DARJ; tem que ter um papelzinho, pagar
imposto antes, para registrar o filho. E se pune
o que não registra na época.
Continuando, acho que, seja como querem as
mulheres, as uniões de fato, seja como sugere
o Presidente, as uniões estáveis, tudo é pior do
que dizer, os valores da família, porque exclui essa
divisão e deixa a lei civil prestigiar o casamento,
o que, aliás, resulta aqui do próprio texto. Quando
fala do filho, diz: "os pais são obrigados a educar
e manter seus filhos, ainda quando nascidos fora
do casamento".
Portanto, no próprio texto, admite-se a existência do casamento, como forma de legitimação
dos filhos. Não há como abandonar esse texto.
Luto por ele, porque acho que por todo esse Iqngo
peregrinar de 50 anos foi a melhor definição e
confesso que não tinha nenhuma simpatia pela
Emenda Figueiredo, mas ela foi a que, com esse
artigo, definiu melhor o problema. ...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Concedo li palavra ao nobre Constituinte Eraldo Tinoco.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Prezado
Constituinte e conterrâneo Nelson Carneiro, concordo inteiramente com a sua preocupação que
a Constituição deva se referir à proteção da família, porque sendo o núcleo básico da sociedade,
acho que essa preocupação deve estar contida
na Lei Maior. Agora, vem uma indagação: Essa
conceituação da família já deveríamos tê-Ia como
algo ÍII1temalizado no pensamento, digamos assim, no entendimento de cada pessoa, ou deveria. mos definir na Constituição o que se entende
por família? É uma primeira preocupação que

exponho porque, se falamos como está previsto
na sua proposta, se falamos como está previsto
na sugestão da Comissão Afonso Arinos, e até
em outras proposições que já recebi, como nosso
Presidente se referiu, sempre há uma referência
à familia. Por exemplo, na Comissão Afonso Arinos:
"Todos têm o direito de constituir família
e será reconhecida como comunidade na
vida social, nos termos do art. 362 dessa
Constituição."

AJ, o art. 362 se refere:
"A família, constituida pelo casamento ou
por uniões estáveis, baseada na igualdade
entre o homem e a mulher, terá proteção
do Estado."
Parece-me que em nenhuma dessas redações
fica claro o conceito de família. Concordo inteiramente que essa expressão "por uniões estáveis"
não define de maneira alguma o que seja o agrupamento familiar, pelo menos dentro do nosso
conceito atual de sociedade.
Nós todos, por exemplo, para suscitar um aspecto polêmico, ouvimos e vemos, quase que
diariamente, na Imprensa ou em reuniões, ou ate
mesmo em grupos formados a esse respeito, que
defenderem, por exemplo, a união de pessoas
do mesmo sexo. Esta união pode ser até, do ponto
de vista dessas pessoas, uma união estável. Isto
podemos considerar como um grupamento familaír, ou não?
Então, vejam bem. Minha preocupação reside
nesses aspectos. Nós entendemos a família como
um conceitojá formado da união de duas pessoas
de sexos diferentes, de maneira formal ou não,
que podem ou não podem ter filhos, porque um
casal que não tenha fílhos não deixa de ser uma
família. A presença do filho é um complemento
à familia. No entanto, às vezes, esse complemento
é até biologicamente impossível.
Então, é uma indagação inicial, na sua experiência, que eu gostaria de ver um pouco esclarecida. Se, ao falarmos da família, o Estado deve
proteger a família, se'em termos de um texto
constitucional, isto já deve parar por aí ou deveríamos ter um esforço adicional para definir o que
seja esse termo família.
Asegunda preocupação minha, e que eu gostaria de colocar, é a seguinte: nessa discussão toda,
nós vemos sempre uma certa confusão entre os
aspectos da vida familiar e os aspectos, por exemplo, de proteção à criança. E alguém já lembrou
aqui que, muitas vezes, a criança vem ao mundo
sem ser dentro de uma união familiar. Quantas
e quantas crianças nascem, vêm ao mundo sem
ter nenhum tipo de vinculação familiar. E esta
criança, obviamente, merece o amparo do Estado. E deste aspecto vem a questão inicial do seu
direito a um nome. Qual a melhor solução para
isso? Essa solução italiana de um nome fictício,
de um pai fictício, isso, porventura, tira o aspecto
intrínseco de uma pessoa que, durante a sua vida,
não vai saber quem é o seu pai? Esse nome,
se essa pessoa é alguém que tem essa angústia
de saber sua origem e que faça uma 'investigação
e que chegue à conclusão de 'é:Jue aquela pessoa
tida na sua certidão não existe, isso diminui o
seu problema, a sua angústia, ou esta solução
viria apenas para evitarconstrangimentos formais
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de numa Certidão de Nascimento não constar
um determinado nome? Ou nós deveríamos atacar o problema por outro ângulo, de que a mãe
fosse a principal responsável pelo registro e em
qualquer circunstância pudesse declarar a paternidade, cabendo ao varão, aí mencionado, o direito de não reconhecer? Esse aspecto já foi aqui
discutido?
Entretanto, em conversas posteriores a respeito
desta idéia, alguém me colocou uma situação
que pode ocorrer. O que é que pode evitar, por
exemplo que uma mulher vá a cartório registrar
o seu filho e ache, por exemplo que o Deputado
Nelson Aguiar, pela sua declarada vocação de
defensor do menor, deva ser mencionado como
pai daquela criança e até que ele prove o contrário,
quais os danos morais, quais os danos até familiares que isso possa causar, quando nós sabemos
que, infelizmente, a Justiça no Brasil é muitíssimo
lenta?
Já o deixei aqui diante de um problema, enquanto V. Elc'se afastava daqui.
Então, vejam bem, são questões de ordem prática, são questões até do dia a dia, mas de terrível
repercussão, e que podem ocorrer em função
de qualquer dessas hipóteses. Então, minha angústia, como Relator da matéria, é precisamente
esta. Quer dizer, como converter em um texto
legal a melhor solução para esse problema, de
tal sorte que cause menos prejuízo às pessoas
envoMdas nessa questão?
Enfim, estou aqui querendo me louvar da sua
vastíssima experiência sobre o tema, para responder a essas indagações que, acredito, não são
apenas minhas, mas de toda a Comissão que
vai ter uma dura responsabilidade, no momento
oportuno, atravé~ do voto consciente de cada um
dos seus integrantes, de decidir a respeito dessas
matérias.

•

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Incialmente, eu agradeço e quero dar minha
contribuição imediata. Primeiro: Oque se entende
como família?
O Código Civil é que vai dizer como é a família.
O Código Civil vai dizer o. que é e o que não
é família, pois família não é o encontro casual
de homem e mulher, isto não é família. A família
é uma união que se quer permanente, que se
deseja permanente. Mas, se se fala em uniões
estáveis, não se pode prever, não há u,m laço
que determine que presumidamente seja permanente essa família, porque se é estável, é aquela
união que começa e acaba quando os participantes decidirem. Quando há o casamento, para
terminar a vida familiar, é preciso um processo
judicial em que há ou separação ou dívórcio, mas
há um processo. Nas uniões estáveis não, cada
um resolve. Há até uma canção que termina com
esta frase: "Mané, apague o fogo que eu não volto
mais".

É assim que terminava a união estável. A mulher resolveu ir embora e, na classe pobre, deixou
a comida no fogo e disse: "Mané, apague o fogo
que eu não volto mais". No casamento, não. O
casamento termina através de morte ou Pelo divórcio e a sociedade conjugal, pela separação
ou pelo chamado antigo desquite.
Mas a separação estável não tem regra. A família é aquela que todo mundo sabe o que é, não
precisa definir na Constituição o que é famOía,
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porque também não se define o que é adolescente. O Estado ampara a criança, o adolescente,
mas qual é o adolescente? O que tem de 14
a 18 anos? É de 10 a 20? É que são coisas tão
comuns que não precisam definição.
Muitos procuram definir na Constituição. Isso
tem que ser definido no Código Civil. Também
o Projeto Afonso Arinos cai nesse erro de repetir
casamento e uniões estáveis. Então, para que distinguir? Basta as uniões estáveis, incluindo nelas
o casamento, já que, presumidamente, o casamento é uma união estável, até que se dissolva
pelos meios legais. É muito mais estável, presumidamente, do que a união simples de homem e
mulher. De modo que eu acho que é melhor
não distinguir entre uniões estáveis e casamento,
embora eu seja favorável a que se ampare as
uniões estáveis. Até nesse projeto do Código Civil,
que está sendo discutido no Senado, há várias
emendas minhas, em favordessas uniões estáveis
e a ampla legislação que existe sobre companheira, resulta de minha autoria. Mas acho que
a Constituição não deve distinguir. Deve falar na
famlIia. O legislador civil é quem vai dizer se isso
é familia ou não. Uma família é estável enquanto
dura, mas quanto tempo? Vamos ter, então, de
dizer na Constituição o que é união estável ou
deixar para que a lei civil diga o que é união
estável? Então se dirá que é a união de 5 anos.
Mas a união de 4 anos, também não é estável?
A de 3 muitas vezes é mais estável do que a
outra. E vai criar um problema, porque, se alguém
dissolve uma união aos 3 anos, mesmo que seja
pela morte de um dos parceiros, a união deixou
vel, se se disser que a união estável é aquela
de 5 anos. Se alguém viveapenas 3 anos e morre
um, essa união era estável durante os 3 anos,
mas não chegara a alcançar os 5 anos da união
estável que a lei definiria.
Na Lei do Divórcio,acontecia um caso interessante. É que haVia muitas familias que não se
podiam casar, as uniões não se podiam realizar
legalmente, mas que tinham 10, 15 anos. E o
que acontecia? Tinham bens. E como sempre,
os homens colocavam os bens em seus pr6prios
nomes, acreditando serem mais capazes, devido
às velhas tradições machistas do Brasil e em todo
o mundo, aliás. Então, tudo era no nome do homem.
Fui obrigado a botar um artigo 45, se não me
engano, na Lei do Divórcio que diz que esses
casais que já tinham passado, ele dos 60 anos,
ela dos 50 anos, e que seriam obrigados a casar
pelo regime da separação legal de bens, - portanto, os bens todos ficariam com os homens,
embora as uniões tivessem 10, 15 anos, - fui
obrigado a botar um artigo permitindo que esses
casais, que tivessem 10 anos de convivência, ou
tivessem um filho, pudessem se casar por qualquer dos regimes, inclusive pelo da comunhão
de bens, para que essas mulheres, que viviam
com os seus companheiros, não fossem prejudicadas, porque os bens ficariam sendo sempre
do marido. Como era pelo regime da separação,
elas não participariam jamais. De modo que é
preciso definir o que é união estável, porque se
n6s botarmos na Constituição, família e uniões
estáveis, uniões legitimas, ternos que definiro que
é união legitima e o que é união estável. União
estável é aquela que dura quanto? 5 anos? É um
prazo arbitrário.

o SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Digarr.os
a união de fato e a união de quem, Senador?
É um homem e uma mulher? Só queria lembrar...
O SR. CONSTIfUlNTE NELSON CARNEIRO
- Essa é uma definição tão comum, é um conceito tão comum que família é homem e mulher,
que acho que a Constituição não deve descer
a este detalhe de dizer que é união de homem
e mulher como se fosse possível nós admitirmos
famlIia de dois homens ou de duas mulheres.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) -Mas a tradição, Sr. Constituinte Nelson Cameiro, pelo menos
a tradição de alguns países, cujas constituições
temos em cima da mesa, é a definição da família.
Aqui, por exemplo, a Constituição da Itália,a que
V. Ex" se referiu, diz:
"A República reconhece os direitos da família corno sociedade natural fundada no casamento."
Veja bem:
"O matrimônio é baseado na igualdade
moral e jurídica dos cônjuges, com os limites
determinados pela lei."

O SR. CONSTIfUlNTE NELSON CARNEIRO
- Mas essa Constituição é de que data?
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - É de 1986.
A Constituição é esta aqui, de 1986.
O SR. CONSTIfUlNTE NELSON CARNEIRO
- Esta é feita logo depois, é a Constituição italiana, logo depois da guerra.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Não, aqui
não diz. O livrinho tem na capa 1986.

o SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- A Constituição italiana é logo depois da guerra
e ali,sob a influência, evidentemente, do Vaticano,
do Partido Democrata Cristão e, isso, depois da
guerra. Hoje, com lei do divórcio, aprovada até
em plebiscito na Itália,a situação deve ter se modificado, mas a definição continua. Não sou contra
o conceito. Acho que não temos que defini-lo
na Constituição. O que é a família?Todos sabem
o que é a família:é a união de homem e mulher,
tendo filho, para procriar, para manter a espécie
e tal.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Nós observamos exatamente isto, que uma Constituição,
como a da Rússia, demonstra essa diferenciação,
quando diz:
"A família goza da proteção do Estado."
Embaixo ela diz:
"O casamento baseia-se no acordo voluntário entre a mulher e o homem."
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sempre falando na família e falando no casamento.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- É claro. N6s estamos fazendo uma Constituição não para copiar as outras, mas para o futuro
e por isso é que eu digo, os valores da família.
Já que nós reconhecemos que no Brasil, ao lado
da famílialegítima há um grande número de famílias que não são constituídas pela lei civil, são,
primeiro, os casamentos religiosos, as esposas
religiosas; depois, as uniões livres ou as uniões
estáveis. Se nós reconhecemos isso e tudo isso
é família, então, por que não dizermos, os valores
da família? A família inclui todos esses aspectos.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Quais
seriam, então? Nós teríamos que definir os valores.
O SR. CONSTIT{]JNTE NELSON CARNEIRO
- Isso é a lei civil que vai dizer.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Mas,
V. Ex" coloca o núcleo da questão nos valores;
já não é mais agora na família; mas os valores
da família. Que valores seriam esses? Como definir?
O SR. CONSTIfUlNTE NELSON CARNEIRO
- A lei civilé que vai definir.Os valores da família
são: assistência, garantia, pensão, alimento, tudo
isso está em valores da família.A respeitabilidade,
privacidade da família, está na emenda anterior,
para proteger a família. O parágrafo anterior que
também é emenda minha, diz:
"São intangiveis os valores de pessoa humana e seus direitos fundamentais, devendo
o Estado respeitar e proteger a família, seu
nome, sua imagem e sua privacidade."
São os valores da família.Agora:
'Todos também são iguais perante a lei,
sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo
religioso, convicções políticas.
E ainda:
"Serão punidos pela lei os preconceitos
de raça e de estado civil."
Quer dizer,esses é que são os valores da família,
esses e outros, evidentemente, que a lei civil vai
incluir.Agora, não podemos dizer, se nós queremos proteger a família,não podemos ferir a família, dizendo:
"A família constituída pelo casamento e
as uniões do Estado...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Mas,
digamos, a proposta das Senhoras, na carta que
nos encaminharam:
"Afamília é constituída por uniões, de fato
e de direito, e terá direito à proteção do Estado."

O SR. CONSTIfUINTE NELSON CARNEIRO
- Essa expressão "o casamento baseia-se na
união voluntária", é óbvio, mas se quiser constar
na Constituição, não faz mal nenhum, é tão óbvio
que acho que não precisa figurar na Constituição.
Porque o casamento que é feito por união forçada
é um casamento nulo, ou sob coação. Quer dizer,
é tão óbvio que não precisa figurar na Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)'- Não.
A redação precisa é a seguinte: "A família constituída, a família, de fato e de direito, terá direito
à proteção do Estado".

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - O que
venho observando é que essas constituições estáo

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Para que c1ividir a família,já que vamos proteger

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Terão direito em uniões, de fato e de direito.
Quer dizer, exatamente isto, chama a atenção...
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as duas? Por que dividirem uniões de fato e uniões
de direito?
.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) -Porque
elas existem, nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Mas, então, se o conceito família é global, inclui
os dois, para que distinguir?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - V. Ex"
está levando para o Código Civil. Está atribuindo
a responsabilidade do Código Civil para estabelecer a diferenciação. Quer dizer, não se diferencia
na Constituição. Mas, como elas são diferentes
de fato, porque são diferentes, o que nós estamos
atribuindo? Atribuímos ao Código Civil a obrigação de estabelecer os conceitos que vão diferenciá-Ias.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- De acordo com a minha velha luta, eu não
tinha' nenhuma restrição, se eu estivesse fazendo
aqui um projeto de lei ordinária. Como é um projeto de Constituição, eu acho que dizer que as
uniões, de fato e de direito, são iguais, têm a
mesma proteção, n6s estamos distinguindo na
família, as famílias legítimas e as famílias ilegítimas. E isso é que hoje não se admite no direito.
A família tem que ser respeitada, sendo legítima
ou Ilegítírna. Tem de ser amparada, sendo ilegítima ou legítima. Mas não precisa dizer isto na
Constítuíção, Se se disser s6 as uniões pelo casamento merecem proteção é uma tese, porque
aí exclui as uniões de fato. Mas dizer as uniões,
de feito e as de direito, merecem a proteção, é
dividir a família, sem necessidade.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) -Mestre,

V. Ex' me desculpe, mas eu disse que nós iríamos
ficar bem birrentos nesta questão, porque n6s
temos aqui do nosso lado um dos maiores conhecedores do País. E como nós temos uma responsabilidade, como disse o Relator, de apresentar
uma proposta, de forma que n6s possamos sustentá-la nas instâncias superiores desta Constituinte, até o Plenário, nós queremos deixar esta
coisa bastante clara para nós. E para mim não
está. Ora, se eu vou permitir que a legislação
ordinária estabeleça diferenciação entre a família,
por que não deixar num artigo da Constituição
este princípio estabelecido? Eu direi, Ex" que estou
muito preocupado, corno já disse a V. Ex", com
~ questão do filho, da criança. Às vezes, quando
vamos travar um debate a respeito da família,
estamos preocupados em assegurar o direito do
homem e o direito da mulher. Eles dois resolvem
o seu direito é largam um tremendo abacaxi que
a criança vai carregar para o resto da vida, uma
cruz sem fim. Ora, se nós garantimos a proteção
da família, de fato, essa questão não está clara
para mim, eu a estou colocando ----, mas se nós
garantimos a partir do texto da Constituição, o
reconhecimento da família, de fato, a lei vai ter
a obrigação de garantir o direito da criança, sem
as restrições que tem hoje, não é verdade?
Hoje, a lei ordinária impõe para a criança, nascida fora da relação do casamento, uma comédia
trágica que já conhecemos aí.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Salvo engano, o nobre Relator deve ter ai uma
emenda minha sobre os filhos. Eu gostaria que
fosse lida, porque é exatamente sobre isto que

o ilustre Presidente sustenta: a igualdade absoluta
entre os filhos. Eu sempre sustentei isto. E também não tenho nada a opor em que se diga que
as uniões de fato e as de direito tenham a mesma
proteção. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso.
Apenas acho que não se deve fazer isto na Constituição. Dizendo a família, já inclui tudo. Desde
que não se distinga, como dizo Código Civil atual,
a família é constituída pelo casamento, não se
está excluindo as famílias que não são constituídas pelo casamento.
Quero resumir o meu pensamento, eu sempre
distingui os lares constituídos à margem da lei.
De modo que não sou contra a que se diga que
a proteção à família de fato deve ser dada pelo
Estado. Mas acho que não há necessidade de
se dizer. Seria mais claro até que se dissesse:
a família, constituída, as uniões de fato ou de
direito. Seria até mais fácil, de acordo com a minha posição pessoal. É para isso que eu tenho
lutado sempre. Mas acho que não fica, apropriado
na Constituição dividir a família e até estimular
as uniões de fato. Porque se diz que "as uniões
de fato e de direito terão os mesmos direitos',
então, nós estamos quase que aconselhando as
uniões, de fato, preferentemente às uniões de direito, quando a ilusão é de que as uniões de fato
têm menos direito do que realmente têm as
uniões de direito. De modo que, quando se diz
os valores da família, se incluem as de fato e
as de direito, já que nós temos todos o mesmo
conceito de família.
A Constituição atual é que diz que "a família
é constituída pelo casamento..." mas se isto não
constar da nova Constituição, o conceito de família é aquele conceito universal. É o conceito da
união do homem e da mulher, com o propósito
de manter uma união permanente e de onde nasçam e se criem os filhos, em comum. Isto é que
é o conceito generalizado do que seja família.
Mas se se quer dizer as uniões de fato e de direito,
está de acordo com tudo o que preguei na vida,
só não deve ficar na Constituição, a meu ver,
mas se ficar, eu estou vitorioso numa campanha
iniciada desde 1947, na Câmara dos Deputados.

o SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Com
a palavra o nobre Constituinte Eliel Rodrigues.
O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES Senador Nelson Cameiro, eu não tive a oportunidade de ouvir V. Ex", porque cheguei um pouco
atrasado, mas me chamou a atenção este fato
de que o nosso Relator com o Sr. Presidente estão
debatendo: sobre a família de direito e de fato.
Então, eu faço uma reflexão a respeito da bigamia,
poligamia, quando nós encaramos o aspecto da
família de fato e não de direito. Perguntaria se
não seria mais viável para o bem da sociedade
e para, dentro da sua formação cristã, pelo menos
no nosso País, para que nós lutássemos a flm
de que essas uniões de fato e não de direito fossem regulamentadas, houvesse o casamento normal, houvesse uma forma de o Governo ajudar
nesses casamentos, nessa formalização, em vez
de nós estarmos trabalhando, levando a sociedade para um aspecto mais preocupante, que
é o problema da bigamia ou da poligamia ...
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O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Não! Eu acho que evidentemente a bigamia
existirá sempre, se nós equipararmos a sociedade
de fato à sociedade constituída pelo casamento.
Porque o homem casado que tenha uma outra
situação fora do lar, evidentemente, está sendo
um bígamo, embora ele não tenha casado uma
segunda vez. Mas a bigamia aí, que é o crime
do sujeito casar duas vezes, não é tanto pelo fato
do casar, passaria, então, a ter um aspecto moral;
o cidadão ter duas vidas, duas famílias, aí ele
seria bígamo;não porque a lei diz que ele é bígamo, não é a definição legal, mas é a definição
moral, o sujeito é bígamo porque tem duas famílias, duas mulheres ao mesmo tempo.
Acho que o nosso debate resulta, hoje, da seguinte dificuldade. Creio que não deve ficar na
Constituição: "as uniões, de fato e de direito, terão
os mesmos direitos. Se nós dissermos que a família terá proteção do Estado, aí n6s incluímos os
dois sem distinguir. E não incentivamos, não dizemos às uniões, de fato, que devem continuar,
de fato, porque se elas têm os mesmos direitos
das uniões legais, legítimas então por que alterar
a sua situação?
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Nobre Senador, V. Ex" não acho que isto levaria a estimular
as uniões de fato, e reduzir os casamentos? É
uma indagação que faço, porque acho que isto
resultaria neste comportamento. Então, haveria
um estimulo para as uniões, de fato, e com isto
reduziria o número de casamentos.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- É exatamente por isto que a minha proposta
não tem esta redação.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIO SALIM
CURIATI- A sua proposta tem apenas dois artigos e quatro parágrafos. Então, é curta. Ela consta:
"A família é constituída pelo casamento
e terá direito à proteção dos Poderes Públicos."
"O casamento é indissolúvel."
V. Ex" acha I que ele não deva...
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Não. Eu tiraria, eu diria só que a família tem
a proteção especial do Estado. A familia Porque
não só a familia constituída pelo casamento tem
a proteção do Estado. Tem um grande número
de famílias, no Brasil, que não foram constituídas
pelo casamento. E quando se fala em casamento,
é evidente que se fala em casamento civil. Há
milhares de lares no Brasil, centenas de milhares,
constituídos apenas pelos laços religiosos. Nem
por isso deixam de ser família, nem por isso deixam de merecer a proteção especial do Estado.
Se nós dissermos que só a constituída pelo casamento civilmerece a proteção especial do Estado,
nós estamos excluindo essas famílias.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO SALIM
CURIATI - Na nossa maneira de entender, nós
não podemos igualar os direitos. E V. Ex" está
querendo igualar esses direitos.
-

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
Não! Ao contrário!

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO SALIM
CURIATI - Dá a impressão que V. Ex" estaria
estimulado...
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o SR. CONsmUINTE NELSON CARNEIRO
- Não. Esta expressão não é minha, É sugerida
pelo nobre Presidente que citou aqui dois textos,
um que diz:"As uniões, de fato e de direito,terão
a proteção do Estado". E outra que diz: "O casamento e as uniões livresterão a proteção do Estado",
Ora, evidentemente, não é isso que a minha
emenda diz. A emenda não é minha. Eu acolhi,
em 1975, com pequena alteração um texto que
veio na Emenda Figueiredo, texto contra o qual
ninguém se levantou, ao tempo, no Congresso
Nacional e só não foi aprovada. porque o Presidente Figueiredo a retirou. O texto que eu sugiro
é que se diga o seguinte: "Os valores da família
serão salvaguardados com a proteção dos poderes públicos. Os pais são obrigados a manter e
a educar seus filhos, mesmo os nascidos fora
do casamento. A lei proverá 'no sentido de que,
na falta ou na impossibilidade dos pais, os filhos
bcapazes recebam assistência social".
Portanto, este é o texto que eu sugiro que deva
figurar na Constituição em vez daquele: "Afamília
constituída pelo casamento terá a proteção especial do Estado".
Esta é a minha posição. Outra não é a posição
que tenho empreendido, desde que ingressei no
Congresso em 1947, em favor dos lares que não
são constituídos à sombra da lei; essa luta me
leva a aceitar, se for esta a decisão. Mas acho
que não deve ser. Nós não devemos figurar na
Constituição a igualdade entre as uniões, de fato,
e as uniões de direito.Não deve figurar. Nós devemos, ao contrário, facilitar o casamento civil, propiciar que maior número de pessoas venham para
o casamento civil. E para isto precisamos tomar
gratuito, realmente, o casamento civil. A habilitação para o casamento civil. Mas haverá sempre
quem não possa se casar. Então, essa união livre,
nem por isso, na lei civil, deve ter menos proteção
do que a união legítima, inclusive tendo em vista
os filhos nascidos dessas uniões, que não podem
ser punidos, não podem ser distinguidos ou afastados de qualquer proteção por não serem filhos
legítimos. Aliás, o Código Civil já deverá excluir
esta brutal e ominosa distinção entre filhos naturais, legítimos e ilegítimos.De modo que a minha
posição é exatamente esta, a de amparar a família,
sem ressaltar se ela é ilegítima ou legítima.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Nobre
Constituinte, permita-se deixar claro aqui porque
o Constituinte Salim Curiattichegou depois, bem
como o Fausto Rocha. Veja bem, a nossa proposta, que eu disse para ele, é uma peça bruta,
tirada da floresta, para efeito de discussão. Nós
estamos na expectativa de que ela sirva, amanhã
ou depois, para contribuir nesta grande construção constitucional que estamos fazendo. Nós propusemos: a família, constituída pelo casamento
e por uniões de fato, uniões estáveis - mudando
um pouco a redação - terá direito à proteção
do Estado.
Eu quero dizero seguinte: não podemos fechar
os olhos para uma realidade que existe. E a partir
do instante em que eu digo, em que eu reconheço
que a família que só tem direito à proteção do
Estado é a constituída pelo casamento, como é
no texto da Constituição de hoje: "A família é
constituída pelo casamento e terá direito à proteção do Estado." Veja o art. 175. O que é que

a Constituição está fazendo? Ela está excluindo
a família que não é constituída pelo casamento.
E esta família existe. Esta é a coisa. Quando ela
diz: "A família será constituida pelo casamento
e terá direito à proteção dos poderes públicos",
ela está excluindo da proteção dos poderes públicos a família que não é constituída pelo casamento. Como está hoje) No meu modo de ver
e na prática, é o que vem ocorrendo. Se eu coloco,
e vejam bem, a divergência aqui, a controvérsia,
que suscitou aqui é que o Constituinte Nelson
Carneiro acha que não se deve defini aqui o conceito na Constituição. Eu acho que deve, já que
nós temos que defini-Ia na lei ordinária, porque
não fazê-lo a partir da Constituição, já que não
vamos transformar a Constituição num Vade mécum, pelo acréscimo de um artigo a mais ou
de dois artigos. Só que eu tiveo cuidado de salvaguardar na minha proposta, eu ainda não a estou
defendendo. Ela está colocada para a discussão.
Mas eu coloquei: "Afamília,constituída pelo casamento, por uniões de fato - alterando a redação
anterior - terá direito à proteção dos poderes
públicos". Agora, embaixo, aproveitando a experiência de outros povos, de culturas milenares,
"ao Estado incumbe garantir proteção ao casamento, à família, à mãe, à criança," como fizeram
as outras Constituições. Quer dizer,eu estou reconhecendo a existência do instituto do casamento,
como uma instituiçãomilenar que precisa ser protegida. Agora, não significa dizer que, pelo fato
de ela ser uma instituição milenar e estar sendo
protegida, eu haja famílias que não sejam constítuidas pelo casamento. O que eu quero é salvaguardar o direito - e aí agora é que entra numa
discussão que os nobres constituintes não tomaram parte dela -, salvaguardar o direito,especialmente da criança. Eu não vejo por que o direito
de discriminar a criança, a chamada criança hoje
constituída aí dessa forma, nascida em lares que
não existem. E o que se está fazendo é discriminando. Porque veja bem. Eu citei um fato: quando
eu saí da FUNABEM, eu deixei 143 meninos e
meninas resgistrados só com um nome, porque
o pai não assumiu, porque a mãe não assumiu,
largou este menino lá na porta, não se sabe quem
é o pai nem a mãe, não se preocupou em fazer
investigação da paternidade e até da rnaternídade.
Por isso essas crianças ficaram sem direito. Hoje,
nós temos 8 milhões de menores abandonados
fora do vínculo familiar, desses milhões, diz uma
reportagem do "Fantástico", 6 milhões não têm
registro. Se essas pessoas não têm registro, elas
não existem, elas não são cidadãs, não o serão
nunca, porque o documento informador de cidadania é o Registro de Nascimento, não é verdade?
E sem o documento informador da cidadania,
elas não têm o direito à educação porque não
podem ser matriculadas na escola.
E eu estou pensando na mudança desta coisa
para salvaguardar o direito da criança que não
tem nada a ver com esses desatinos que vêm
sendo cometidos por homens e mulheres por
aí afora. E, às vezes, ficamos preocupados com
o homem e a mulher e esquecemos dos filhos
que vêm sofrendo as conseqüências. Aquilo que
eu acrescentei, os filhos nascidos ou não da relação do casamento terão iguais direitos e qualificações? Veja bem, é em função da família, de fato,
que estou reconhecendo lá em cima. Se eu deixo
isto para a legislação civil, esta coisa vai resultar
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numa controvérsia e numa dificuldade muito
maior, porque, como eu disse, os valores da família que representam, agora, não família, mas os
valores que representam o núcleo da emenda
do ilustre Constituinte Nelson Cameiro, no meu
modo de ver, que representam o núcleo dessa
emenda, aíjá não é mais a família, mas os valores,
se eu deixo para a legislação ordinária definiristo,
é claro que ela vai definir esses valores como
aqueles da família constituída na forma da lei,
no meu modo de ver.
De modo que, acho que essa discussão que
é muito rica para nós, e seguramos o nosso Constituinte aqui e não queremos soltá-lo, estamos
falando como com um anjo - V. Ex" se lembra
daquela passagem? Como aquele cidadão, Jacó,
que se agarrou com o anjo, até que o anjo desse
uma resposta para a sua angústia? Estamos fazendo isto agora. Temos aqui o maior conhecedor
do assunto e por isso nós estamos espremendo
o derradeiro sumo, a fim de que essa coisa fique
clara na nossa cabeça.
Temos uma enorme responsabilidade diante
da sociedade brasileira, diante da Assembléia Nacional Constituinte, que é a de fornecer um texto,
para que possa ser definido, defendido, aceito
ou rejeitado nas instâncias superiores. Mas a nós,
Membros desta Subcomissão, nos caberá a obrigação de defender ou de produzir as alterações
daquela matéria que sair elaborada daqui.
Queremos deixar esta questão clara, para que
a controvérsia se diminua lá em cima nas instâncias superiores da Assembléia Nacional Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO SALIM
CURIATI - Então, a proposta de V. Ex" é para
que se equipare a família de fato, à família de
direito.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Não,
o que estou querendo reconhecer são as uniões,
de fato, que a lei reconheça as uniões, de fato,
aí, a legislação ordinária é que vai estabelecer
a diferença. Mas quero que a Constituição reconheça as uniões de fato, como família, a fim de
salvaguardar o direito dos membros desta família,
da criança, a fim de que possa gozar da proteção
do Estado. Porque hoje, como está na atual Constituição, a família é constituida pelo casamento
e terá direito à proteção dos poderes públicos,
quer dizer,passa a ter direito à proteção dos p0deres públicos apenas a família que é constituida
pelo casamento.
Isso tem implicações na vida das crianças, Quer
dizer, a Constituição hoje exclui da proteção do
Estado, passa da condição de sujeito, de direito,
para a de objeto de assistência, de proteção, da
caridade pública, de outras formas, da vigilância,
da área do Juiz de Menores, etc., passa a ser
objeto da atenção de uma legislação especial,
essas uniões, de fato.
Ora, isto tem conseqüências extraordinárias na
vida das pessoas, especialmente na vidadas crianças. Sabemos que essas crianças que nascem
da relação dessas familias de fato, elas vêm sem
culpa, sem nenhuma culpa, elas vêm carregando
uma cruz extraordinária pelas ruas das cidades
grandes e pequenas deste País, são fílhos de ninguém que estão por aí afora.
De modo que, acho que temos que pensar
neles.
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SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHASr. Presidente, por que não pode permanecer o
art. il75 e acrescentar um outro parágrafo com
relação à existência da família, de fato?
"A família é constituída pelo casamento
e terá direito à proteção dos poderes públicos.
O casamento somente poderá ser dissolvido nos casos expressos em lei desde que
haja prévia separação judicial."
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Que é
a emenda do Constituinte Nelson Cameiro.
O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHAExato. O outro parágrafo, o outro artigo daria direito à família, de fato. As uniões, de fato, estariam
num outro parágrafo, num outro artigo. "As
uniões, de fato, terão direito à proteção dos poderes públicos".
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Temos
que lembrar o seguinte. Ao longo da história da
humanidade, a família nunca foi constituida pelo
casamento, nos primórdios não era constituída
pelo casamento.
O casamento é uma criação jurídica. A união,
sim, mas o casamento, não, a formalização do
casamento, não. Essa foi uma criação do homem...
O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHAO casamento, porque a família começou com
o casamento.
~
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Olhe
aqui, amigo, se nós examinarmos a história do
povo de Deus, nos primórdios, vamos encontrar
a bíqamiasolta. Que família era esta? Nos primórdios. não. A família é uma instituição divina, agora
o casamento não. Tínhamos lá os nossos respeitáveis homens do passado com a bigamia solta.
Tinha até a prostituição solta. Basta ver que Salomão tinha 300 concubinas. Que casamento era
este?
O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHAIsso não foi que Deus concordasse ou permitisse.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Que
casamento era este? Que cidadão privilegiado era
este que podia casar 300 vezes e ainda ter 700
outras mulheres. Não, tenha paciência.
O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHAMas no princípio não foi assim, no princípio foi
um só para cada um.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presidente, gostaria de voltar à apreciação do meu
ponto de vista com o nobre colega Nelson Carneiro. E que entendi o ponto de vista dele, e ele
não advoga - é natural que não poderia, nem
deveria - o problema da bigamia. Mas quando
se fala no cuidado, na preocupação que também
é comum ao nobre Presidente da nossa Subcomissão, em relação ao menor, não vejo dificuldades em que se mantenha essa unidade conjugai, trabalhando em favor dela, já que não somos
favoráveis, nem estamos pensando em problema
de bigamia, nem poligamia.
O que se trata aqui é de uma simples constituíção civil, legal, mesmo no casamento religioso
que pode se equiparar ao civil, desde que preenchidas as formalidades legais, aquelas que a nos-

sa Constituição estabelece. Então, por que não
trabalhar no sentido de ajudar essas famílias que
não estão legalmente constituídas dentro dos
princípios monogâmicos, em tê-Ias de tal forma
que a prole possa ser devidamente amparada e
tenha os seus direitos?
Estamos trabalhando no sentido de justificar,
de acertar coisas que estão erradas. Então devíamos nos deter à base...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - A lei
não pode criar problemas, a leitem que solucionar
os problemas.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Acho que a forma do art. 175 poderia ser
mantida, se dissesse "A família terá a proteção
especial do Estado", sem dizer que é família legítima ou família de fato. Porque o que se protege
é a família, seja ela constituída pelo casamento
ou não. Desde que seja família, necessita de proteção do Estado. Isso é o que o Estado ampara,
a família.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - V. Ex"
reconhece a existência da família não constituida
pelo casamento?
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- É família não constituida pelo casamento, mas
é família. A família constituída pelo casamento
religioso, que não se registra civilmente, é família.
E o interior do Brasil está cheio de famílias. Se
andarmos pelo interior, fulano é casado. Pergunte:
"Casou aonde?" "Casou no padre". Não casou
no civil, mas é família. E essa família merece a
proteção do Estado, porque é um núcleo que
trabalha junto, vive junto, serve junto, colabora
para o engrandecimento do País.
De modo que o art. 175, desde que tire "a
família constituída pelo casamento", "a família
terá a proteção especial do Estado ou dos poderes
públicos", não há diferença alguma.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Aqui
não consta se é casamento feito pelo Estado ou
pela Igreja. Então a família é constituída pelo casamento e terá proteção dos Poderes Públicos.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Evidentemente, numa Constituição de um país
leigo, fala evidentemente com a lei civil.Não pode
considerar o casamento que é feito fora da lei
civil. De modo que aí é o casamento civil. Tanto
que a ele se equipara o religioso, depois de cumpridas certas formalidades.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Numa
segunda fase, no Código, pela lei ordinária se
estabeleceria esta diferenciação.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Mas veja V. Ex" A própria Constituição diz aí,
se não me engano no artigo seguinte, que o casamento religioso, cumpridas as formalidades legais, poderá ser equiparado ao civil, quer dizer,
terá os mesmos direitos, o que importa dizer que
num Estado leigo o casamento que a Constituição
ampara é o casamento civil, e permite que o casamento religioso, desde que seja registrado no civil,
tenha os mesmos direitos, a mesma proteção.
Mas, hoje, no ano de 1987, não podemos desconhecer que a família não se constitui sô pelo casamento. A família se constitui pela união do homem e da mulher, com o propósito de manter
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permanentemente essa união e para a criação
e educação dos filhos. De modo que dizendo que
a família terá proteção especial do Estado, estamos dizendo tudo. Agora, não é possível mais
distinguir os filhos. Estou inteiramente de acordo
com tudo o que se disser em favor dos filhos.
Mas acho que no momento não há nenhuma
legislação que distinga, no que se refere a direitos
e deveres, os filhos legítimos dos ilegítimos. Todos
são filhos. Se tivéssemos que punir alguém, que
puníssemos os pais, e não so filhos. De modo
que não podemos deixar de amparar todos os
filhos, qualquer que seja a sua qualificação. É
por isso que todas as legislações - eu sinto que
não tenha chegado aqui uma emenda de minha
autoria.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) -Já chegou.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Eu gostaria que ela fosse lida. Não é aquela
da criança, não. E outra.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Sr. Senador, só quero colocar um reparo. Na prática,
existe extraordinária distinção entre a criança nascida da relação do casamento e a não nascida
dessa relação. Tanto que a criança vai para o
Juizado de Menores, e, chegando lá, ela não tem
direitos, quem tem direitos é o Juiz.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Mas se o filho legitimo for jogado na rua, abandonado, ele vai para o Juiz.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Basta
pensarmos com que facilidade, por falta do reconhecimento dessas famílias, os doutores Juízes
de Menores estão mandando crianças para o es:
trangeiro. Há aquele problema na cidade de Salvador, em que a mulher deixou dois filhos sob a
guarda do Juiz, Dr. Aguinaldo Bahia, e este os
deu a uma família francesa, por adoção. E agora
a mãe deseja ver os filhos, e eles se encontram
na Europa. É esta a falta de respeito, a falta de
proteção a esses seres humanos. Vejam bem: a
mulher foi lá e deixou os filhinhos dela guardados.
Mas porque ela não tinha marido, aí é diferente,
é outra família, essas crianças são outras crianças.
Ora, como é que não existe na prática? Existe,
Senador, e exixte de forma escandalosa no Brasil.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Mas, sou acusado de defender a família fora
da lei. Sou mais do que o Constituinte Nelson
Aguiar. Toda a minha vida pública, aqui no Parlamento, desde 1947, foi marcada por isso. O Monsenhor Arruda Câmara, meu saudoso adversário,
dizia que eu era o "Cavaleiro Andante das Concubinas". De modo que não tenho nenhuma restrição a isso. Mas apenas acho que há alguma coisa
que não deve figurar na Constituição, deve figurar
na lei. Desde que se ampare a família, deve-se
amparar todas as famílias, sem distinção.
Lamento que não tenha chegado uma emenda
de minha autoria, uma sugestão de minha autoria,
que diz que os filhos terão os mesmos direitos,
-qualquer seja a sua natureza, a sua filiação. Não
há mais isso. Nenhuma legislação civil moderna
do mundo, hoje, faz essa distinção. V. Ex" tem
aí o Código de Portugal, no qual deve ter um
artigo expresso sobre isso.
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o SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) Constituição de Portugal.

É a

O SR. CONSTIT(JJNTE NELSON CARNEIRO
-A Constituição de Portugal tem um artigo sobre
a igualdade de todos os filhos. É isto que temos
que reproduzir na nossa Constituição. A sugestão
é essa. Era essa que eu reproduzia aí.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Eu leio:

"As crianças têm o direito à proteção da
sociedade e do Estado, com vistas ao seu
desenvolvimento integral. As crianças, particularmente, os órfãos e os abandonados, têm
direito a especial proteção da sociedade e
do Estado contra as formas de opressão e
de discriminação e contra o exercício abusivo
da autoridade na família e nas demais instituições."
O SR. CONSTIT(JJNTE NELSON CARNEIRO
- Não é esse artigo, não; é outro, em que diz
expressamente que os filhos...
O SR. CONSTIT(JJNTE EUEL RODRIGUESEnquanto o nobre Constituinte estã procurando
esse artigo na Constituição de Portugal, volto
àquele mesmo aspecto. Por que não lutarmos
para a legalização dessas famílias que estão nesse
estado? Já que deve amparar a prole e os filhos
legalmente, excluído o problema da bigamia e
da poligamia, por que não lutarmos para que o
Estado assuma a responsabilidade de fazer esse
casamento, de legalizar essa união de direito, que,
de fato, já existe. E o que volto a pensar.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Muitos
não estão casando porque não querem.
Então, aproveitando a sugestão do Constituinte
Antônio Salim Curiati, porque a minha preocupação não é com o casamento, não é reconhecer
o casamento, o que deve acontecer é o Estado
proteger essa família.
O SR. CONSTIT(JJNTE NELSON CARNEIRO

- É a minha também.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Eu sugeriria: "a família, constituída ou não pelo casamento, terá direito à proteção do Estado".
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Na minha posição pessoal, estou de acordo.
Mas acho que, como membro de uma Assembléia
Nacional Constituinte, equiparar, na Constituição,
assim...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) não estamos equiparando.

Mas

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Constituída pelo casamento ou não, é pior
do que tirar a expressão: "A família terá proteção
especial do Estado".
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Senador, vamos chegar lá na frente e vamos cair naquela história de a lei especifica não reconhecer
a família que não é constituída pelo casamento.
Não vai reconhecer. Se não reconhecermos isso,
a partir da Constituição, quando chegar na hora
da legislação ordinária, não vai ser reconhecida.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Estou surpreendido, porque achava que era
o mais radical dos defensores da família ilegítima.

Tenho sido crucificado por isto. Mas vejo que
as propostas aqui são maiores, vão além da minha. Acho que a família é aquela que é constituída
por homem e mulher, com o propósito de manter
permanentemente essa união, e onde nascem e
se criam os filhoscomuns, haja ou não casamento
legal, religioso ou civil. Então a definição de familia
é esta. Agora, a definição de casamento é outra.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - V. Ex"
não acha que a definição de casamento deva estar
na Constituição, assim como a dissolução do casamento?
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- A dissolução, não. Desde que se fala em dissolução, tem que se falar em casamento.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - V.Ex"acha
que a Constituição deve falar em casamento ou
não?
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Desde que se fala em dissolução do casamento, tem que se falar no casamento. Se não
V. Ex" não tem como falar no divórcio.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Eu coloco
o principal. A Constituição deve-se referír ao casamento, ou V. Ex' acha que o casamento deva
ser objeto de lei ordinária, como o Código Civil?
O SR. CONSTItUINTE NELSON CARNEIRO
- Não, acho que se deve falar no casamento,
mas não como excludente da proteção aos que
não se casam.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Então
acho que consegui captar o seu pensamento a
respeito. Acredito que como teremos que falar
no casamento, me parece que talvez numa forma
de se chegar a este pensamento seria, num artigo
falar sobre essa proteção à família, sem descer
a detalhes. Agora, quando for falar em casamento,
talvez possa dizer-se que o casamento civil, forma
prioritária de constituição da família... O Sr. acha
que não? Ou como se definir no texto constitucional o casamento se não amarrado ao problema
da constituição da família.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO SALIM
CURIAT1- A proposta do nobre Constituinte, em
um dos itens em casamento.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Eu falo em matrimônio.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO SALIM
CURIATI - Eu gostaria que V. Ex" repetisse a
proposta.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- "Os valores da família serão salvaguardados
com a proteção dos poderes públicos." Qualquer
família.
"Os pais são obrigados a manter e educar seus
filhos, ainda os nascidos fora do casamento." Portanto, aceito a existência do casamento. "A lei
proverá no sentido de que, na falta ou impossibilidade dos pais, os filhos incapazes recebam
assistência social." Eu resumo aqui.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO SALIM
CURIATI- Aí. o nobre Constituinte Nelson Carneiro praticamente oficializa o casamento. Acho
que o casamento, na proposta do Senador Nelson
Cameiro, não está excluído, está expresso. Agora
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vem expressa a proteção aos menores que não
são de familia regularmente constituída.
O SR. CONSTIT(JJNTE NELSON CARNEIRO
- Sim, proteção aos menores que não são nascidos no casamento.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Nobre
Constituinte, nós que temos servido - essa, aliás,
é uma função do político, até por vício, até pelo
defeito de ser político - como advogado do fórum, na busca do direito da mulher, nascida ou
não de membros de familia não constituída pelo
casamento, sabemos o quanto é difícil. Se não
tiver uma figura na lei para proteger direitos da
sua família, o homem, hoje, está deixando a mulher para trás com muitos filhos e caindo no mundo. Quando se vai atrás dele, ele diz: "Não, não
tem casamento, não tem lei que obrigue". Ele
protesta lá na frente que o filho não é dele.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO SALIM
CURIATI - Mas a proposta do Senhor está reguardando...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - A proposta do Senador, no meu modo de ver, quando
ele diz: "Os valores da família..." Que família é
essa? Se não se define que família é essa... Eu
conheço o jurista brasileiro, o conservadorismo
do jurista brasileiro, o legalismo do jurista brasileiro, o positivismo "Conmteano" do direito brasileiro, conheço a teoria consagrada do nosso sistema jurídico de que a lei é a fonte suprema do
Direito. Ora, se não deixarmos isso garantido a
partir da Lei Maior, chega lá o juJista e vai dizer:
"isso não é família; não é casada, não tem direito
a proteção". Vaipassar outra vez a ficar à mingua
da bondade de juizes que vão examinar a questão
com base na livreapreeíaçâo da prova, nos príncípios gerais do Direito, do interesse social, e foi
criado isso exatamente porque a lei...
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO SALIM
CURlATI- Presidente; a mensagem está clara,
cristalina na proposta do Constituinte Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - No
meu modo de ver não está, quando S. Ex' diz
assim: "os valores da familia..." Então tenho que
perguntar: que família é essa? S. Ex' diz lá: "familia
constituída de fato, também". Mas não está dito.
Se não está dito, a Lei Ordinária não vai reconhecer. O que quero dizer é o seguinte: "a familia,
constituída ou não pelo casamento...", e agora
estou dizendo na lei...
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO SALIM
CURIATI - Mas aí, Presidente, V. Ex' equipara
a família de fato, com a família de direito.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Não
estou equiparando não. A questão da proteção
que estou colocando aqui, alimento, remédio,
educação para filho, etc., vejam V. Ex':
"A famílía, constituída ou não pelo casamento, terá direito à proteção dos poderes
públicos."
Mais, embaixo estou colocando:
"Ao Estado incumbe garantir proteção ao
casamento, à família, à mãe e à criança."
O que estou querendo salvaguardar é o direito
dos membros da famllia aqui em cima, e nisso
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ela tem que estar equiparada ao da outra, por
que não? Temos que equiparar o direito à a1imentação, o direito à cura, o direito ao remédio, à
assistência jurídica ao da família constituída pelo
casamento, Acho que essa proteção do Estado
deve ser a mesma, apenas o casamento tem que
ser salvaguardado para quem quiser casar; eu
respeito isso. Sou casado, vou lutar até o fim pelo
meu casamento. Acho que ele tem valor para
a minha famfiia. Só que acho que pelo fato de
eu, minha mulher e meu filho termos uma família
constituída, na forma do casamento, previsto na
nossa lei, a proteção a nossa família tem que
ser privilegiada em relação aos filhos, às crianças
das outras famílias não constituídas pelo casamento.
(I SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO SALIM
CURIATI- Sr. Presidente, não é excludente na
mensagem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Eu
emendei: "família constituída, ou não, pelo casamento..."

o SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
.....terá direito à proteção."
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Aqui
embaixo: "ao Estado incumbe garantir proteção
ao casamento..."
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
_ Bem, acho que aí, no meu ponto de vista,
estou inteiramente de acordo. Acho que se deve
dizer isso porque, no meu entendimento, acho
que a família de fato também merece proteção.
(I SR. PRESIDENTE (Nelson

Aguiar) -Infelizmente, o exemplo que estou buscando aqui é
muito ruim para nós, ideologicamente muito
ruim, porque é de um país socialista. Mas veja
o que diz a Constituição da União Soviética, que
é una constituição sintética, de um país que o
005:30 território cabe três vezes dentro do dele,
na questão da proteção ao direito da família, eles
descem a detalhes. Vejam V. Ex"5
"A família goza da proteção do Estado."
- não falou se é constituída ou não pelo
casamento.
Mais, embaixo, diz:
"O casamento baseia-se no acordo voluntário entre a mulher e o homem. Os cônjuges
são absolutamente iguais em direito, nas
suas relações familiares. O Estado protege
à família, através da criação e desenvolvimento de uma ampla rede de instituições
matemo-infantis, de organização e aperfeiçoamento dos servidores comuni'Wi0s e da
alimentação pública, através de concessão
de subsídios de nascimento, de subsídios e
benefícios a famílias numerosas, bem como
outros tipos de subsídios e de forma de auxílio à família."
Inclusive é um texto muito mal redigido e mal
traduzido, mas na verdade é o seguinte: nessa
questão da proteção - veja bem que estou protegendo o casamento, e quando estou protegendo
o casamento... a lei do divórcio, quem quiser descasar ou não, estou protegendo o casamento.
Aminha preocupação, como advogado do fórum,
que está metido nessa questão do menor abandonado, nadando contra o rio Amazonas, como se
estivéssemos nadando de Belém do Pará para

Manaus, dentro da sociedade brasileira, é a dificuldade em que está colocada a família não constituida pelo casamento, quando ela tem que proteger os seus direitos, os direitos dos membros
da família, os direitos como indivíduo, como pessoa. Chega lá, diante do jurista, do homem que
só entende a lei, e aí pronto. Quando se tem
algum juiz que vai examinar essa questão com
base em outros valores - porque a emenda do
Constituinte Nelson Carneiro é excelente, não estou aqui contestando S. Ex", estou colocando uma
questão o então se ele não define esses valores
familiares, os valores da família, vai ser o valor
da família constituída pelo casamento.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Acho que há uma contradição aqui no texto,
ilustre Presidente.
"A família, constituída ou não pelo casamento, terá direito à proteção do Estado."

Do meu ponto de vista, não tenho nada a opor.
Apenas acho que se distingue o que não se precisava distinguir. Mas, em todo caso, como se tem
que falar em casamento... mas aí vem o artigo
seguinte:
"A família é constituída pelo casamento
e por uniões de fato..."
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) isso eu risquei.

Não,

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- "Ao estado incumbe a proteção ao casamento,

à família, à mãe e à criança..."
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Por
que estou colocando a família? Porque estou reconhecendo o direito à proteção da família, não
constituída pelo casamento.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Mas isso é uma repetição. Pode ficar só:
"A família, constituída, ou não, pelo casamento, terá direito à proteção do estado",
está tudo dito, não precisava repetir mais,
porque "ao Estado incumbe garantir proteção ao casamento, à família e à mãe".
Se ele tem "a proteção à família, constituída
ou não pelo casamento, terá direito à proteção
do Estado", não há porque dizer que há risco.
Se ficar nisso, está mais do que eu queria, é o
que eu tenho sustentado a vida inteira, não há
divergência, no caso. Acho apenas que a reação
vai ser muito maior do que o texto que eu sugeri.
Mas, do meu ponto de vista, de toda a minha
vida pública e parlamentar, acho que a forma
sugerida pelo Presidente é muito mais ampla do
que a minha, porque a dos filhos podemos dizer
que os pais são obrigados... Está assim:
"Afamília, constituida pelo casamento, ou
não, terá direito à proteção especial do Estado."
Agora eu diria:
"Os pais são obrigados a manter e educar
seus filhos, ainda os nascidos fora do casamento. A lei proverá no sentido de..."
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - A respeito dessas crianças, fiz outra proposta porque
veja bem, e ai agora é uma sintese para garantir
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o instituto do direito da criança, independentemente da família; então, coloquei aqui: "As pessoas de menor idade, especialmente os órfãos
e os abandonados, o Estado assegura, em regime
de absoluta prioridade, os direitos inerentes à vida,
à liberdade, à alimentação, à saúde, à educação,
à profissionalização..." - aliás, eu fiz isso até lá
no Ministério da Educação, com o apoio da Comissão Criança e Constituinte - à habitação e
ao lazer, colocando-as a salvo de qualquer forma
de discriminação, opressão ou violência".
Crio o instituto de direito da criança aqui, uma
figura de direito da criança independentemente
da existência da sua família, como uma obrigação
do Estado e da sociedade prover.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Se o texto for apenas esse, a gente coloca
apenas o princípio de cada e acabou.
OSR. PRESIDENTE (NelsonAguiar)-Eu não
fiquei preocupado com a forma; eu fiquei preocupado foi em acatar as idéias, as opiniões.
Mas,Senador, o pessoal já saiu, porque o nosso
tempo já acabou há muito tempo.
O SR. CONSTITUINTE FAUSTOROCHA- Eu
gostaria de fazer uma pequena colocação. Eu tenho muito respeito e admiração pelo nosso Senador, que tem sido um paladino na luta pela conquista e garantia tanto de liberdades como de
aperfeiçoamentos jurídicos. V. Ex" tem recebido
sempre o respaldo e a admiração de toda a Nação.
Queria também trazer o meu reconhecimento
pela luta denodada do nosso Presidente Nelson
Aguiar, a quem tenho ouvido repetidamente, e
com muito respeito, e sentindo pulsar o coração
quase na mesma dimensão do coração de V. Ex"
Eu digo quase, porque eu não tenho tido uma
defesa assim tão marcada nesta Comissão, já que
pertenço a outra subcomissão. Mas sempre que
posso sair de lá, venho para cá, Senador, para
aprender, para ouvir, e hoje, com mais razão, pela
presença do nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Muito obrigado.
O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHAO Deputado Eraldo Tinoco trouxe a sua contribuição, e eu gostaria de falar dois ou três minutinhos.
Em primeiro lugar, como evangélico, eu defendo a separação entre Igreja e Estado, e entendo
que, por mais lógicas, compreensíveis e dignas
de serem seguidas as ponderações e as colocações da Bíblia, elas servirão sempre para aqueles
que as acatam, aqueles que acreditam em Deus,
e, como nós estamos aqui preparando uma legislação para um Pais como um todo, que contém,
embora uma maioria cristã, mas como outros
segmentos devem naturalmente se submeter à
Constituição, ela deve então ter uma outra abrangência superior até àquela dos fundamentos bíblícos que nos animam, mais do que a outras, no
nosso entendimento, na busca do bem comum.
Então, se a lei é para todos e se nós ternos
que também nos ater aos fatos que ai estão, temos
que ver que hoje geralmente os fatos mais encontradiços são que o casamento se forma depois
do nascimento do fílho ou quando se avizinha
o nascimento de um filho. É pena que a gente
veja isso. E incumbe muito mais às igrejas IiQlldas
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a que denominação seja, no seu trabalho de proselitismo, no seu trabalho de ensino, as escolas
e a educação hoje estão muito desvirtuadas, e
não cabe ao constitucionalista analisar as razões
disto nem forçar qualquer coisa através da Constituição. A Constituição, basicamente, é para estabelecer direitos que possam ser seguidos sempre.
Creio, e é uma posição minha, pessoal, que
como dizia Toinbel, um historiador inglês, que
escreveu sobre a história das civilizações, nós vamos ter em breve o surgimento de uma nova
onda que traga no seu bojo comprometimentos
étnicos e morais maiores dos que os que temos
hoje, até porque estamos numa fase que talvez
não se admita sequer que caiamos tanto dela,
em termos comportamentais.
Se temos visto na prática, como dirigente que
sou da AEB - Associação Evangélica Beneficente, que cuida de 2 mil crianças, mais 76 igrejas,
evangélicas na sua maioria, e também católicas,
que cuidam de crianças, recebendo no próprio
templo, nas salas anexas, essas crianças, somando 3.600, tenho tido experiências parecidas com
o que tem tido o Constituinte Nelson Aguiar.
Acho também que o ideal seria que a nossa
Constituição fosse sintética, lamentavelmente, ela
é mais do que analítica, ela é prolixa, a atividade
legiferante no Brasil só encontra paradigma na
Índia que ganha da nossa, e que talvez, seja a
única Nação que ganhe, no entanto, no aspecto
da garantia da família, do menor e do idoso, que
é o assunto primordial desta Comissão, nós só
temos uma página e meia. E eu acho que esses
direitos, antes e mais do que os outros, devam
ser explicitados, minudentemente, para salvaguardar, como disse muito bem o nosso Presidente, lá na hora da defesa, diante do juiz, o direito
da criança, desassistida sempre, e apesar de eu
defender que as entidades civis, não essas que
estão alinhadas em uma direção, repetindo palavras de ordem como se fossem sindicatos, todas
elas, e aí não veja pluralidade nenhuma, aí eu
estou com o nosso Presidente: Achar que o Estado deva encontrar, até por caráter vital, porque
se a vida dessa criança não subsistir, não haverá
mais direitos de garantir ou tutelar.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Só
quero que V. Ex" me permita um aparte, só para
lembrar que, quando o menor abandonado, quer
dizer, o menor sem vínculo com a família, ou
em estado de orfandade, cai diante do juiz, está
lá diante do Dr. Juiz, o Dr. Juiz vai decidir o seu
caso, não com base em uma expectativa do Direito que esteja definida, do direito dessa criança.
Não há lei nenhuma que defina esse direito, porJIUe o direito da criança é em função do direito
da família; se ela está em estado de abandono,
então, resta ao Dr. Juiz estender a essa criança
a soberania da sua vontade e do seu saber, para
dar a decisão a respeito dela.
Ora, quando o juiz é um estudioso do assunto,
e nós temos alguns no País, embora tão raros...
Eu vi~ei por este País afora e tive uma experiência,
por exemplo, em Teófilo Otoni, onde fizum debate com uma comunidade lá. Disse: "Dr, Juiz, me
empreste o seu Código de Menores". Ele disse:
"Infelizmente eu não o tenho".
Descemos para Nanuque, onde fizemos outro
encontro, outra cidade de Minas Gerais. Disse:
"Dr. me empreste o seu Código de Menores".
Ele respondeu: "eu não tenho".

Bem, os juízes das comarcas interioranas, que
não são juízes de menores, mas são juízes de
Direito, que também têm atribuições de juízes
de menores, estão completamente alheios a esta
questão, até porque o Código de Menores não
é estudado nas escolas de Direito. Não existe Cadeira de Direito do Menor. Algumas escolas estão
começando a instituir isto. Pois bem, lá no juizado
de menores, quem tem direito é o juiz. É um
negócio espantoso! O juiz é que tem direito. E
ouvi isso na FCINABEM. Por exemplo: menino
que já tinha vencido o seu tempo. "Dr. Juiz, o
garoto fulano de tal venceu o seu tempo previsto
na norma do acautelamento." Ele disse: "deixa
ele lá mais um tempo".
O que é isto? Isto representa uma vergonha
nacional, uma falta de respeito, exatamente porque esta criancinha não é sujeito de direito; ela
passou da condição de cidadão sujeito de direito
para de objeto de assistência, vigilância, proteção,
desprezo e outras coisas mais.
Ora, nós temos agora a grande oportunidade
de, a partir do texto da Constituição, fixar a figura
do direito dessa criança, para que amanhã ou
depois, se eu quiser defendê-Ia, eu tenha em que
me agarrar. Hoje eu não tenho.
O SR. CONSTITCIlNTE FACISTO ROCHASr. Presidente, eu agradeço a V.Ex" o aparte elucidador que traz ao meu pronunciamento, que é
único, e desejo concluí-lo, e entendo até, e admiro,
a maneira apaixonada como o Presidente, que
é um homem equilibrado e que sabe muito bem
presidir esta Comissão, hoje esqueceu-se até de
passar a Presidência a um colega, eu entendo
isso e o admiro até mais por isso.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Eu vou
só alertá-lo de que aqui nós temos uma acordo:
quando um sai, outro assume, sem precisar passar a Presidência.

o

SR. CONSTITCIlNTE FACISTO ROCHAEntão eu quero trazer isso como um gesto de
admiração. Vejo a sua vibrante defesa como característica de toda uma vida dedicada ao menor,
na mesma dimensão que vejo o trabalho do Senador, com menos tempo para o Presidente, e por
isso com menos louro e com menos conquistas,
porém, com o mesmo ardor e com a mesma
admiração.
De forma que, ao concluir o meu pronunciamento, mesmo que corramos o risco desse juiz
de menores não ter sequer o Código de Menores,
que seria a legislação específica, seria a sua Bíblia
de cabeceira, ali na mesa de trabalho, e, provavelmente, não tenha também a Constituição, ainda
assim, o Sr. Presidente, como parlamentar, como
evangélico que é, terá o meu apoio integral. Não
sou membro efetivo desta Comissão, não tenho
direito a voto, mas S. Ex" terá o meu apoio nessa
sua luta. E não sou burocrata, acho que numa
reunião como esta as formalidades são prescindíveis.
Então, quero deixar a minha admiração e o
meu apoio. Se tivermos que exagerar por excesso,
eu estou com o Presidente, embora veja nas palavras do meu mestre, Senador, a quem tanto admiro, Nelson Cameiro, desta vez eu assumo este
impulso de vontade que deve suplantar até a razão, e não haverá mal nisto na minha maneira
de entender.
Muito obrigado.
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SR. CONSTlTCIlNTE NELSON CARNEIRO
- Eu queria apenas lembrar aqui um artigo que
eu citei, e que é objeto de uma emenda que ainda
não chegou aqui, que é cópia exatamente do art.
36, na 4, da Constituição portuguesa, que diz: "Os
filhos nascidos fora do casamento não podem,
por esse motivo, ser objeto de qualquer discriminação, e a lei ou as repartições oficiais não podem
usar designações discriminatórias relativas à filiação".
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Acho
que acrescentando os das direitas, está ótimo.
O SR. CONSTIT(JJNTE NELSON CARNEIRO
- Dos direitos, sim. Essa proibição, é da lei civil,
da Lei na 3.200, mas não se cumpre. É objeto
de qualquer discriminação, "e a lei ou as repartições oficiais não podem usar designações discriminatórias relativas à filiação".
Essa é uma emenda que não chegou aqui até
agora, mas foi copiada do art. 36, na 4, da Constituição portuguesa.
Acho que aquele texto inicial,sugerido pelo Presidente resume mais: "a família não constituida
pelo casamento terá direito à proteção do Estado".
_Agora, é preciso que se diga: quanto aos filhos,
nao só o problema da assistência dos nascidos
dentro ou fora do casamento, eles têm o dever
de educar os filhos, manter e educar os seus filhos.
Pode-se colocar assim: "Os pais são obrigados
a manter e educar os seus filhos, ainda os nascidos fora do casamento", e aí colocar esse artigo
da Constituição portuguesa que proibe...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Estou
colocando aqui, Senador, porque embaixo ficamos adstritos àquela questão, assim: "O casal
gozará de iguais direitos e arcará com iguais deveres na relação familiar. O pátrio poder poderá
ser exercido pelo homem ou pela mulher, subordinando-se esse exercício aos interesses dos filhos, quer de ordem material ou moral".
Eu disse para V. Ex", coloquei uma peça bruta
para efeito de discussão, neste caso eu coloquei:
"Nos casos em que os pais comprovem incapacidade para responder pelos direitos e interesses
dos filhos, ao Estado incumbirá provê-las por
meio de tutelas especiais".
O CONSTlTCIlNTE NELSON CARNEIRO -Eu
acho que agora tem que colocar essa referência
do na 4, do art. 36, da Constituição portuguesa
que é muito importante.
O SR. REU\TOR (Eralclp Tinoco) - Já tenho
aí um vasto material e outras contribuições também, e no -parecer procurarei ser fiel à opinião
predominante na comissão.
O SR. CONSTlTCIlNTE NELSON CARNEIRO
- O que eu não quero é que se repita o erro
de que só o casamento faz a familia. Isso não
é verdade. A família é um fato natural, nasceu
antes do casamento civil.Nós estamos pensando
no casamento civil, porque a Constituição não
pensa no casamento senão no civil. E nasceu
antes do casamento civil. O casamento civil nasceu no Concílio de Trento. De modo que não
é possível a gente colocar a família constituída
apenas pelo casamento cMI, quando isso não
é verdade; nem apenas pelo casamento religioso,
quando se registra. Há muitos casamentos religio-
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sos no evangélico que não ocorre isso, porque
no evangélico só casa religiosamente quem é casado no civil.
O SR. CONSmUINTE FAUSTO ROCHA Mas o casamento religioso sempre teve sentido
civil e aceito pelo civil.
O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
- De modo que eu acho que essa redação, se
vitoriosa, ressalva a luta que eu tenho tido, que
é amparar essas famílias que são constituídas e
que vivem muitos anos à margem da lei.
Outro dia mesmo passou na televisão um casaI
de antigos escravos, ele com 104 anos, e a mulher
com 106, que casaram no padre, e são familia,
têm não sei quantos filhos e netos.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Senador, V. Ex" não sabe o quanto nós estamos felizes
por tê-lo tido aqui, V. Ex" nos permitiu a nossa
irreverência, nos permitiu as inserções sem obediênda ao Regimento, permitiu a gente chegar
fl minuência deste assunto que não é comum,
quando nós temos aquelas conferências em que
se baseiam em fatos teóricos, nos permitiu ir a
fundo nesta questão, e nós estamos muito gratos
pelas luzes que VEx"trouxe aqui, pela forma com
que colaborou, com paciência que é extraordinária no sentido de nos ajudar, e nós iremos nos
socorrer de V. Ex" novamente quando precisarmos.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presidente, peço a palavrapara uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte.
O SR.RELATOR (Eraldo Tinoco) - Eu indago
se a reunião está encerrada ou se está interrompida, para recomeçar às 17 horas.
O SR.PRESIDENTE (NelsonAguiar) - Sugiro
à secretária entrar em contato com todos os
membros da comissão, avisando que às 17 horas
teremos reunião. Prosseguiremos na discussão
deste:assunto.
Está encerrada a presente reunião.
(Levanta-se a reunião às 13 horas e 35
minutos.)

ATADA 9" REUNIÃO ORDINÁRIA,
HEALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 1987.
Aos vinte e nove dias 'do mês de abril do ano
de.,rnil novecentos e oitenta e sete, às dez horas
e quinze minutos, na SaIa da Comissão de Munidpios, Anexo Hdo Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso, sob
a presidência do Senhor Constituinte Nelson
Aguiar, com a presença dos seguintes Constituintes: Eraldo Tinoco, Sotero Cunha, Rita Camata, João de Deus Antunes, VingtRosado, Eunice
Michiles, Iberê ferreira, Cássio Cunha Uma, Roberto Augusto, Flávia Palmier da Veiga e Ervin
Bonkoski. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declarou abertos os trabalhos e solicitou fosse dispensada a leitura da Ata da reunião
anterior, que foi considerada aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Senhor Relator da Subcomissão, Constituinte
Eraldo Tinoco, que colocou para os Senhores
Constituintes das dificuldades em realizar reu-

niões vespertinas e, portanto, de colher a média
das opiniões dos Senhores membros da Subcomissão, a fun de que possa elaborar o anteprojeto.
Sobre o assunto, o Senhor Presidente sugeriu que
o Senhor Relator apresentasse, por escrito, alguns
aspectos necessários à análise dos Senhores
membros da Subcomissão, para posterior discussão em plenário. Dando continuidade aos trabantou o Dr. Daniel Barbato, médico, e De" Eleonora
Menecutti de Oliveira, socióloga, respectivamente,
representante do Movimento Pró-Vida de Brasília
e CNDM, que discorreram sobre o tema: "proteção à gestante, à mãe e à família". A seguir, o
Senhor Presidente colocou em votação a participação dos ouvintes da Subcomissão nos debates
a serem travados. Ficou deliberado que os ouvintes poderiam abordar os expositores durante os
debates. Concluída a exposição, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Constituintes para debate. Manifestaram-se sobre o assunto: Eunice Michiles, João de Deus Antunes,
Iberê Ferreira, Eraldo Tinoco e Ervin Bonkoski,
como membros da Subcomissão; Constituinte
Benedita da Silva, como participante, e, ainda,
Sr'" Marilia Largura, Ana Uese Turler e Carmem
Maria Souto, com ouvintes. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença do Dr. Daniel Barbate e da De" Eleonora
Menecutti de Oliveira, dando por encerrados os
trabalhos, às quatorze horas, cujo teor será publicado, na integra, no DiárIo da Assembléia Nacional Constituinte, convocando os Senhores
Constituintes para a próxima reunião, a realizar-se
dia trinta de abril, na Assembléia Legislativa de
Vitória-ES, com a seguinte pauta: depoimentos
e debates com entidades representativas daquele
Estado. E, para constar, eu, Antônio Carlos Pereira
Fonseca, Secretário, lavrei a presente Ata, que
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. - Constituinte Nelson Aguiar,
Presidente.
.
.

ANEXOÀ ATA DA 9' REUNIÃO, ORDINÁRIA, DA SaBCOMISSÃODA FAMfLJA, DO
MENOR E DO IDOSO, REALIZADA EM 29
DEABRIL DE 1987,ÀS 10:16HORAS. ÍNTEORA DOAPANHAMENTO TAQ(JJORÁFlCo,
COM PaBUCAÇÃO DEVIDAMENTEsaroRJZADA PELO PRESIDENTE DA SaBCoMISSÃO, CONSTlTaINTE NELSON
AOalAR.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos desta Subcomissão da Família, do Menor
e do Idoso.
Estamos aguardando a presença da DI" Eleonora Menicuci de Oliveira, que está vindo de São
Paulo. Acho que está havendo um pequeno problema com o vôo e deve atrasar um pouquinho.
Nós temos de volta o Dr, Daniel Barbate do
Nasclmento, que se inscreveu para falar sobre
a proteção do menor. Por sugestão do nosso Relator vamos fazer a inscrição dos colegas Constituintes que deverão fazer as suas inserções. Estamos solicitando aos Srs. Constituintes que façam
a sua inscrição para os debates, a fim de evitar
o monopólio da palavra. Às vezes começa a ocorrer, o assunto fica muito palpjtante para alguns
que estão debatendo, e terminam monopolizando
a palavra e trazendo prejuízos para os outros. En-
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tão, vamos seguir uma ordem de inscrição a fun
de ordenarmos o debate.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presidente, peço a palavrapara uma questão de ordem.
Queria pedir a compreensão dos Membros da
Comissão para abordar aqui alguns problemas
que estou verificando. Nós tínhamos previsto, naquele plano inicial de trabalhos, a realização de
sessões matutinas para efeito de ouvirmos autoridades sobre diversos assuntos, dentro daquele
cronograma estabelecido. Mas tínhamos previsto,
também, a realização de sessões vespertinas, a
partir das 17 horas, para o debate Interno da Subcomissão, para efeito de casarmos as opiniões
dos integrantes da Subcomissão a respeito de
diversos assuntos. Na prática, estas reuniões das
17 horas têm-se mostrado inviáveis, porque uma
série de outros compromissos, sessões do Congresso, eleições de instituições ligadas à Casa,
etc.,têm inviabilízado essas reuniões. Ontem rnesmo, a Subcomissão fez uma tentativa de prosseguir a reunião da manhã na parte da tarde e verificamos que não havia número significativo para
isto. Então, a meu ver, temos que equacionar,
preliminarmente, este problema. Se nós aproveitamos a própria reunião da manhã para este tipo
de debate, que é de fundamental importância para
o trabalho do parecer e do anteprojeto que deveremos apresentar no dia 11, isto porque algumas
questões foram aqui debatidas mas em nenhum
momento se pode apurar a opinião predominante
da Subcomissão. Então, corremos o risco de fazermos um anteprojeto sem o balizamento da
opinião média da Subcomissão e isso vai acarretar maior trabalho posteriormente, pelo número
de emendas, pela dificuldade de votação deste
parecer quando vier a plenário.
Então, eu coloco esta questão de ordem, no
sentido de reservarmos algumas dessas reuniões,
talvez até hoje, se não for confirmada a presença
da ilustre palestrante, para resumirmos um pouco
esta primeira parte e dedicarmos à segunda parte
da reunião para estas questões.
Levanteiaqui uma série de itens sobre os quais
eu gostaria de ouvir a opinião de cada um dos
integrantes desta Subcomissão. Deixoessa questão com o Presidente, com a Subcomissão, para
que possamos resolvê-Ia prelirninllrmente.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar)- É. Como dissemos aqui este calendário de atividades
não foi feito pela Presidência, foi uma decisão
tomada pela Comissão. Então não poderei alterá-Ia.
As dificuldades de nos reunirmos à tarde, já
estão identificadas, devido ao número de atividades que temos que realizar,a partir da Assembléia
Nacional Constituinte. Não temos pedido nos encontrar para conversar, mas temos um calendário
feito: nós teríamos que cancelar algumas dessas
atividades ou teríamos que estabelecer uma nova
sistemática, dividindo o tempo por exemplo, metade do tempo destinado a uma parte, e a outra
destinada à discussão, entre nós, membros da
Subcomissão. De modo que está ai aberta a observação e a sugestão de cada um.
Temos ainda proteção à gestante, à mãe, à
familiEt hoje, 29 de abril. Destinamos três dias
3 do 4, 4 do 5 e 5 do 5, para Direitos e Deveres
do Menor. No dia 30 nós estaremos no Espfrlto
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Santo. Já está feita toda uma programação. Viagem marcada, meio de condução conseguido,
hospedagem preparada no Estado, e a comunidade convocada. Vamos dar este tempo lá. Aí
nos resta 4 do 5, 5 do 5, 6 do 5° Sistema de
adoção - eu acho que este era um ponto que
nós poderíamos, quem sabe, resumir, suprimir,
neste dia, já que nós temos apenas uma questão
que me parece complexa.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Eu vou
colocar de uma forma mais concreta a minha
proposta. É que nós dedicássemos 30 minutos
desta sessão para ouvirmos o convidado inscrito
e depois passaríamos a este debate interno da
Subcomissão e, na oportunidade, eu apresentaria
aqui uma série de questões que, prioritariamente,
eu gostaria de ouvir os integrantes da Subcomissão. Caso a outra convidada compareça, aí
nós dedicaríamos a reunião de outro dia. Mas
a importância de definirmos logo esta questão
Sr. Presidente, porque isso já facilitaria para o
avanço dos trabalhos do Relator, para estas questões que já foram objeto de exposições e debates
aqui nesta Subcomissão. Quer dizer, inclusive talvez pudéssemos adiantar a parte do anteprojeto
antes mesmo da entrega oficial, para que sugestões já fossem surgindo, como eu disse aqui, e
faço questão de reafirmar com muita ênfase, não
desejo em hipótese alguma fazer um trabalho a
duas mãos. Eu quero fazer na medida do possível,
um trabalho em que haja uma participação efetiva
de todos os membros desta Subcomissão. Acredito que é uma forma mais democrática e mais
produtiva de realizarmos o nosso trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Sem
oposição acatamos a sua sugestão. Passamos a
palavra então ao Dr. Daniel Barbado pelo tempo
de 30 minutos.
O SR. DANIEL BARBADO - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, um tema atualizado para o Brasil, o da assistência matemo-infantil. Todos os
países que conseguiram um bom desenvolvimento exerceram essa medicina preventiva a níveldessa assistência. E esta assistência começa na fase
pré-nupcial, em que a saúde do casal é avaliada
por especialistas.
Em realidade, quando se faz um programa e
eu não conheço no Brasil,um programa nacional,
que se preocupe em qualificaruma gestação, para
que se possa criar um indivíduo sadio; é muito
importante para a Nação que ela tenha uma população sadia. Eu me lembro, quando fui fazer um
curso no Rio de Janeiro, de um ano, disseram-se
que o Brasil para se tomar uma grande potência
só falta ter uma grande população. Porque um
grande território ele tem.
Mas o que adianta ter uma grande população,
se essa população em sua porcentagem grande
não é saudável? Então, nós temos que nos preocupara com a qualidade do "conceptu" desde
o momento em que se iniciou a gravidez até o
momento em que ele chega à fase adulta no
pós-natal.
Essa é uma política desenvolvida por todos os
países, que atingiram um grau de economia elevada. Porque tem uma população sadia. Os Srs.
não imaginam que hoje em dia o INPS tenha
um gasto enorme para atender a essa população
que nem produz em muitos casos. Então, a assistência matemo-infantil tem que ter a preocupação

primordial de qualquer serviço de assistência médica à população. E ao Governo cabe se preocupar com essa assistência médica. E a assistência médica não se preocupa apenas com o
desenvolvimento da gravidez normal. Preocupase até com o futuro do "conceptu". Existem regiões no Brasil em que o problema da falta de
assistência matemo-infantil está tão grave que estão nascendo crianças, que não atingem o desenvolvimento normal, nem na sua altura nem no
desenvolvimento do seu encéfalo. Por que isto?
É falta de uma assistência médica e alimentar
durante a gravidez. O conceptu não recebe aqueles alimentos necessários para o seu desenvolvimento. Deve-se notar que uma vez ocorrida a
concepção, ali cessa o fornecimento de qualquer
outro elemento para o ser concebido. Ele começa
a fazer o seu desenvolvimento, através do recebimento de material provido da própria mãe. E é
por isto que a mãe tem que ser assistida cientificamente, - nós temos que largar o problema de
mamdorismo em Medicina. Temos que assumir
uma gravidez para a própria saúde da mulher
e para que nasça um indivíduo em boas condições.
Meus amigos, eu tenho conhecido várias regiões deste País e os Srs. não têm que imaginar
que o Brasil é Rio de Janeiro central, é São Paulo
central, é Brasília central, Belo Horizonte central,
é Manaus central.

Os Srs. têm que estabelecer medidas para uma
grande população que vive alheia de toda essa
proteção, em real, junto à Medicina. Temos que
pensar - isto eu falo sempre porque foi onde
eu fiz o melhor programa da minha vida médica,
que foi no médio-Purus. Nós temos que pensar
naquela população, que é chamada de população
preguiçosa porque ela é portadora de anemia verminótica, desde o momento em que nasce, porque o marido e a mulher também são portadores
de uma anemia. E são incapazes de fornecer o
material necessário para o desenvolvimento normal dessa criança. Isso acontece no interior de
Mato Grosso, no interior do Amazonas, também
do Pará, e de Minas Gerais.
E é assim que nós temos que pensar. Porque
nós teremos uma população em que o gasto com
a saúde será muito menor, o gasto com a educação será muito melhor, porque a capacidade de
aprendizado dessa criança será maior e em menor
tempo.
Eu leciono na Faculdade de Medicina e conheço as pessoas pela sua produção. São 25 alunos,
os conheço a todos. E os separo pela velocidade
do aprendizado. Não é pelo condicionamento,
mas pela fixação do conhecimento adquirido. A
gente observa que varia de pessoa para pessoa,
porque de pessoa para pessoa houve diferença
de assistência matemo-infantil.
Na Itália,o ilustre Professor Cacaccí se preocupou muito cedo com a qualidade de vida da população italiana. Formou um instituto em Nápoles
e depois ele se transferiu para Turim. E foi ele
que, pela primeira vez na Itália,falou em qualidade
de vida de mãe e de filho e isso se alastrou.
Isso é uma verdade cristalina, porque, por má
alimentação da gestante, da assistência permanente à gestante, nós vemos nascer crianças com
más formações congênitas, que representam um
gasto enorme para a Nação.
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A própria gestante com duas, três, quatro gestações entra num estado de pauperismo orgânico.
E, cabe ao Estado fazer esse controle, mas com
competência. É um assunto muito sério para a
produção e para a riqueza nacional ter uma população sadia. Nós não podemos pensar em desenvolvimento de uma gravidez, sem assistência médica competente. Mas esse direito inalienável que
a mulher tem que ter, não deve se restringir às
grandes cidades. Deve-se preocupar com o interior do Brasil, porque esse interior produz muita
riqueza à custa de muito sacrifício dessa população.
Eu concito os Srs. Constituintes a se preocuparem fundamentalmente com essa assistência
matemo-infantil. No Ministério da Saúde existe
um Departamento de Assistência Matemo-infantil
que tem que ser apoiado economicamente. Tem
que ser apoiado com profissionais competentes.
Porque com a população sadia nós vamos ver
que este País vai resolver muitos dos seus problemas. E o INPS, através do lNAMPS, deixará de
ter que resolver muitos problemas da saúde, em
nível de infante e em nível de adulto. Porque é
muito triste para a gente que trabalha na anatomia, na faculdade, quando abre o cérebro de uma
criança que provém de uma determinada região
do Brasil,ver um encéfalo menor do que aqueles
que vêm de outras regiões ricas do Brasil. E cabe
a nós não esperar pelo futuro, estamos cansados
de esperar pelo futuro. Cabe a nós tomarmos
atitudes, hoje, nesta Constituinte, para melhorarmos a saúde da população brasileira. Só assim
poderemos contribuir com alguma coisa para que
essa Nação se torne rica. Sem pessoas competentes e com saúde, pois a saúde é o sustentáculo
da vida humana, sem saúde não se aprende, sem
saúde não se cria, o dia que nós tivermos uma
população que seja capaz de produzir, ninguém
mais poderá segurar esta Nação. E preciso compreender que os serviços médicos são mal pagos,
eles não têm motivos para fazer uma assistência
de casa em casa, nem um planejamento para
isso, e nós temos que ter uma Medicina agressiva
junto à população.
Eu quando vi no Amazonas, crianças subnutridas, porque diziam que as frutas de lá faziam
mal, que o limão fazia mal, que o ovo fazia mal,
que a came fazia mal e não comiam por causa
disso, isso é falta de educação, é falta de participação da sociedade, que se especializou em agredir essa população. Devemos dar assistência a
essa população; e preocupando-nos desde a concepção, nascimento, à fase do infante, nós vamos
ter um adulto competente, com saúde. Os gastos
do INPS serão muito menores.
Essa a mensagem, Sr. Relator, que eu queria
trazer para os Srs., é a minha preocupação com
a qualidade de vida do ser concebido, e nós não
podemos ter um ser concebido com qualidade
de vida, se não dermos assistência real, não poética, não escritos, mas de fato, a toda mulher
que se engravida no Brasil. Assim nós vamos ter
uma população sadia.
Muito obrigado pela sua atenção. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Nós
temos três Srs. Constituintes inscritos, a Constituinte Eunice Michiles,a Constituinte Rita Camata,
e o Constituinte João de Deus.
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o SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presidente. uma outra questão de ordem. Nós temos
dois aspectos, o primeiro é considerar se em relação ao pronunciamento do Dr. Barbato, essas
intervenções seriam interpelações ao palestrante.
E caso não sejam, digam respeito à temática mais
ampla, eu gostaria de, antes, oferecer aqui algumas dúvidas que levantei,que poderiam subsidiar
essas discussões. Então, acho que caberia a manifestação de cada um se é a respeito do assunto
tratado, ou se já poderíamos passar àquela segunda etapa dos trabalhos, dentro de algumas preocupações que foram aqui levantadas.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) - Muito
bem. Nós verificamos, ao longo de todos esses
dias, que uma série de temas foram abordados
aqui E:m palestras, em discussões, mas sem que
tívêssernos uma possibilidade efetivade conhecer
o pensamento de cada Sr. Constituinte integrante
da Subcomissão, a respeito desse tema.
Parece-me que seria de grande validade que,
neste momento, nós pudéssemos fazer uma espécie de apuração de opiniões a respeito dessas
questões. Por exemplo, tratamos aqui do problema do planejamento familiar. Quais as dúvidas
suscitadas em relação a esse tema? Primeiro,deve
ser um planejamento familiar, um princípio consagrado na nova Constituição? Nós deveremos
mencionar no texto constitucional que o planejamente> familiar é um princípio que deve ser adotado pela sociedade brasileira?Caso essa resposta
seja afirmativa quais os limites da interferência
do Estado neste problema? Deve ser um planejamento obrigatório e o Estado funcionar como
elemento de fiscalização e de acompanhamento
dessa obrigatoriedade? Deve ser o planejamento
familiar uma prerrogativa do casal? Do homem
e da mulher estabelecerem, de uma forma adequada, o número de filhos, o espaçamento entre
esses filhos, etc.? Se for este o pensamento, qual
deve ser a interferência do Estado neste ponto?
Apenas fazendo um amplo processo de educação, para que as pessoas se conscientizem da
validade, da necessidade, da importãncia de refletirem e decidirem a respeito do tamanho e da
composição da sua familia? Deve o Estado interferir nos meios à disposição dos casais para a
prática do planejamento familiar?Nós vimos aqui
a discussão e apresentação de muitos métodos
de limitação dos nascimentos, métodos anticoncepcionais e me parece que seja uma questão
óbvia que a Constituição não deva descer a esse
detalhe, se o método "a", ou o método "b" seja
o mais adequado, mas a indagação que se faz,
e que me parece, se a questão for considerada,
caberia no texto, é definirse, por exemplo, o Estado deve colocar à disposição das pessoas, das
famílias os meios cientificos disponíveis para a
prática do processo anticoncepcional. Então, parece-me que essas questões são questões fundamentais na definição desse tema Planejamento
FarnHiar, e outros que possam ser acrescentados.
Eu aqui apenas coloquei alguns pontos de dúvida,
e gostaria de ouvira opinião de todos os integrantes da Subcomissão. O segundo ponto, que foi
muito discutido, o Conceito de Família. Deve no
texto constitucional figurar as formas de constituição de família, quer dizer, lembro aí algumas
propostas, como por exemplo a proposta do Conselho da Mulher a que reza: "a familia instituída,
cM! ou naturalmente, tem direito à proteção do

Estado, etc., etc., a proposta da Comissão Afonso
Arinos diz,textualmente: "a famíliaconstituída pelo casamento, ou por uniões estáveis baseada
na igualdade entre o homem e a mulher, terá
a proteção do Estado". A proposta do Senador
Nelson Carneiro é de que não houvesse no texto
nenhuma caracterização desta forma de constituição da família. Então é uma questão que merece efetivamente a apreciação da Comissão. Se
isso deve figurarno texto ou não, e se deva figurar,
se devemos num texto constitucional limitar apenas a forma de constituição da família, o casamento, se devemos incluir essa expressão uniões
estáveis ou da forma proposta pelo Conselho das
Mulheres, "instituída naturalmente", enfím, qual
o enfoque? Qual o pensamento dos integrantes
da Subcomissão a respeito deste item?
Merece a família a proteção do Estado? De
que forma esta proteção deve ser consignada?
Os direitos dos cônjuges devem ser direitosiguais,
mencionados de uma forma ampla? Ou deveremos descer a detalhes, como está também na
proposta do Conselho da Mulher, que o homem
e a mulher têm plena igualdade de direitos e deveres que dizem respeito à sociedade conjugal, ao
pátrio poder, ao registro de filhos, à fixação do
domicílio da família e a titularidade e administração dos bens do casal. Nós devemos descer
a esses detalhes no texto constitucional ou não?
O problema dos Direitos dos Filhos devem ser
iguais direitos para os filhos legítimos e os ilegítimos, os nascidos fora do casamento? Como deve
figurar a questão do registro civil? Essa questão
foi levantada aqui diversas vezes. A questão da
mãe solteira. Os filhos, que não são conhecidos
os seus pais, de que forma devem ter acesso
ao registro civil? Se isso também deve figurar
no texto constitucional.
O problema do aborto é uma outra questão.
Deve figurar o aborto no texto constitucional, ou
não? Devemos dizerna Constituição que a prática
do aborto é livre, totalmente aberta? Ou somente
nos casos de exceção, como o aborto terapêutico,
e o problema do aborto provocado por violências
sexuais? Devehaver uma proibição total do aborto
no texto constitucional? Enfim, vejam que nós
temos uma tarefa de defInirtodas essas questões.
A Comissão vai ser chamada, formalmente, a votar a respeito do texto que venha a ser apresentado, mas acho que seria muito útil o esclarecimento desses pontos. E gostaria de ouvir a opinião de um por um dos integrantes da Comissão,
a respeito dessas e de outras preocupações. Para
isso, Sr. Presidente, eu sugiro o seguinte, que para
uma primeira rodada de opiniões, seja permitido
que cada Constituinte, usando aí um tempo de
15 minutos, ou outro tempo que seja deliberado,
possa expressar as suas opiniões, naturalmente
com a possibilidade do aparte, se o orador conceder, mas evitando-se interrupções, fora da ordem
da inscrição, para que os nossos trabalhos tenham uma seqüência mais adequada, e possamos, inclusive, captar com mais facilidade essas
opiniões.
É a questão que gostaria de levantar e sugerir
à Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Quero
acrescentar uma sugestão, então, Constituinte
Eraldo Tinoco. Eu acho que a sua preocupação
é válida no sentido de elaborar um' texto que cor-
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responda à média das opiniões dos Srs. Constituintes, para que não tenhamos aqui uma luta
muito intensa na hora de debatermos o seu parecer.
Então, eu sugeriria que, para facilitar inclusive
a minha compreensão, o meu trabalho individual
e, naturalmente, dos Srs. Constituintes, que o nobre Relatorlevantasse as suas dúvidas por escrito,
quer dizer, aqueles pontos que ele considera de
conflito, e entregasse a cada um de nós, para
que pudéssemos, inclusive,fazerum estudo inten- •
so a respeito, uma indagação mais profunda, e
poderíamos até formalizar, por escrito, a nossa
opinião.
No momento adequado nós faríamos o debate
aqui, e teriamos o nosso documento escrito para
encaminharmos ao Sr. Relator. Porque poderá
ocorrer o risco que eu defenda uma tese aqui,
pelo simples uso da palavra, e minha palavra fique
ao vento. Eu gostaria, então, que o elenco dessas
dúvidas pudéssemos ter em mãos, a fim de que
pudéssemos colocar a nossa particular posição
a respeito das dúvidas suscitadas. Então deixo
essa sugestão: que o Sr. levante todos os pontos'
considerados conflitantes, como resultado do que
já se ouviu aqui, com respeito a essas questões
todas levantadas agora e outras ainda, para que,
então, até a época aprazada, possamos fornecer •
a nossa posição pessoal por escrito, inclusivepara
que o Sr. Relator,lendo-as, possa com mais facilidade tirar as suas dúvidas.
O SR. CONSTITUINTE IBM FERREIRA Eu concordo inteiramente com a sugestão do
Presidente, até porque, tanto o Relator pode escrever todas as suas dúvidas, etc., como todos nós'
poderemos também opinar, nos preparar sobre'
cada um desses assuntos levantados.
O SR. CÁSSIO CUNHA UMA - Sr. Presidente,
eu gostaria de aproveitar a oportunidade para
apresentar também uma sugestão, que a meu
ver poderá facilitar os nossos trabalhos, ordenálos, e tomá-los mais eficientes. No tocante aos
debates, que já foram realizados, eu gostaria de
sugerir que fossem feitas as inscrições prévias
para os Constituintes que quisessem fazer uso
da palavra, com limitação do tempo para as perguntas e respostas, para que possamos fazer um
debate mais proveitoso, e não apenas emitir opiniões esparsas, como ocorreu.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar)- Acabo
de inscrever o Constituinte Cássio Cunha Uma.
O SR.CÁSSIOCUNHA UMA-Muito obrigado.
E para que possamos fazer,através das inscrições,
as nossas colocações com tempo limitado, e as
respostas também com tempo limitado, para que
possamos tirar maior proveito dos debates que
estão sendo realizados aqui na nossa Subcomissão.
O SR PREsiDENTE (Nelson Aguiar) - Muito

bem. Muito boa sugestão. Aliás,já havia sido feita
pelo nosso Relator. E nós já estamos tomando
essa providência. De modo que já temos quatro
Srs. Constituintes inscritos, e outros que desejarem debater, está aberta a inscrição. Há uma pergunta feita, agora, que não consta do Regimento
e que, naturalmente, eu não posso responder.
O público que nos assiste pergunta se haveria
possibilidade de qualquer pessoa fazer uma indagação. Esta matéria é alheia ao Regimento.
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Eu não poderia deliberar a respeito sem antes
ouvir a opinião dos nossos colegas, membros
desta Subcomissão. Também já temos presente
a nossa debatedora, Dra. Eleonora Menecuri de
Oliveira, que está presente. E desta forma então
cumpriremos o calendário que está estabelecido,
ficando para posterior deliberação a proposta feita
pelo nosso Relator.
Então, está aberta a formulação de opiniões,
se devemos, ou não devemos e de que forma
permitir que as pessoas da assistência interfiram
no debate, através das suas perguntas.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS ANTUNES ~ Se me permite. (Assentimento do Presidente.)
Eu penso que os presentes, que acompanham
os nossos trabalhos, poderiam ter a oportunidade
de abrirmos um espaço para dois deles fazerem
I perguntas, indagações, para que eles não sejam
I meros ouvintes, e na expectativa que eles têm,
possam tirar as dúvidas, o que poderá também
nos trazer subsídios para a complementação dos
nossos trabalhos.
O SR. CASSIO CUNHALIMA - Sr. Presidente,
eu gostaria de saber, fugindo um pouco do assunto, se existe alguma pauta elaborada para a reunião que será realizada amanhã no Espírito Santo,
da nossa Subcomissão?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Bom,
há uma expectativa muito grande, segundo os
contatos telefônicos que temos feito, e há várias
entidades que comparecerão, como a Associação
do Voluntariado que vai estar presente, o Movimento dos Menores de Rua, o Movimento dos
Idosos, e outras entidades que irão comparecer.
De modo que a nossa idéia é instalarmos os
trabalhos às 10 horas, deveremos chegar às 9;
às 10 horas chegaremos lá para a primeira fase
dos contatos, às 12 horas iríamos para o almoço
e às 14 horas retornaríamos para, até às 17 horas,
ouvirmos a sociedade.
Esta parte não ficou ainda decidida, como é
que vamos nos conduzir no Estado do Espírito
Santo, porque ainda não sabemos o número de
entidades que teremos presentes.
A nossa idéia, a idéia do Presidente é no sentido
de que não vamos ao Espírito Santo para falar,
nós vamos ao Espírito Santo para ouvir e para
recolher as propostas e ouvir posições que a sociedade tenha a apresentar.
Naturalmente muitos dirigiram as suas perguntas aos Srs. Constituintes, mas me parece que
o que está programado lá, pela Assembléia Legislativa, é que parte da manhã as entidades seriam
apresentadas, e havendo tempo, já começaremos
os debates.
Na parte da tarde, então, estaremos dedicando
três horas aos debates, às discussões e ao recebimento do material das propostas que os capixabas tiverem apresentado.
De modo que a sistematização dos trabalhos
n6s teremos que fazer lá, porque não sabemos
sequer ainda o número de entidade que deverão
comparecer, a respeito do pedido feito pela assistência.
O SR. CONSTIT(JfNTE IB~ FERREIRA _

Sr. Presidente, eu voto de acordo com a sugestão

do Deputado João de Deus, na qual ele sugere
• que duas pessoas...

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Mas
veja bem, n6s estaríamos abrindo uma concessão
e estaríamos estabelecendo uma restrição que
me parece, no meu modo de ver, não seria adequada, porque n6s estaríamos discriminando
aquelas outras que tivessem propostas a fazer
ou perguntas a fazer e não tivessem ocasião.
O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO Sr. Presidente, então eu sugiro um determinado
tempo para que os ouvintes possam se pronunciar.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Gostaria ainda de discutir essa questão porque elE!.
traz implicações, n6s poderemos ter aqui uma
assistência de 50 pessoas e todos eles quererem...
O SR. CONSTIT(J(NTEV1NGT ROSADO - Pela ordem de inscrição, Sr. Presidente, nós temos
10 minutos, por exemplo, para os ouvintes, ainda
fazerem as suas indagações, eles podem se inscrever com o Secretário da nossa Comissão, evidentemente que dentro de um limite. Se tem SO,
mas se só se inscreveram la, os 10 primeiros
terão oportunidade.
Eu acho que essa é uma questão a ser resolvida
democraticamente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Estou
de acordo, desde que haja essa limitação de tempo. Qual foi a proposta do Constituinte Iberê, seja
de quantos minutos?
A SRA. CONSTITUINTEEUNICE M1CHILESO tempo restante; isto é, nós usamos o nosso
tempo com os pronunciamentos dos Constituintes e o tempo que sobrar seria aberto ao debate.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO AUGUSTO
-Inaudível, (fora do microfone). Concordo em
que a assistência possa ser, por liberalidade ouvida, fazendo também as suas indagações, desde
que haja realmente a limitação de tempo, porque
podem ser poucos e pode ocorrer que sejam muitos. Então, desde que haja uma limitação de tempo, isso não prejudicaria a marcha normal dos
trabalhadores dos Constituintes.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Muito
bem, então tem primazia os Srs. Constituintes,
após a exposição da nossa debatedora, nesta manhã, nós então ouviremos os Srs. Constituintes
inscritos e a partir daí, ouviremos as pessoas que
também quiserem fazer as suas perguntas. Peço
a nossa Assessoria que providencie, então, a inscrição das pessoas que gostarão de formular suas
perguntas.
Concedo a palavra à nossa expositora desta
manhã, que tem prazo de até 30 minutos para
fazer sua exposição.
A SRA. ELEONORA M. OLIVEIRA - Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a Mesa
Diretora, o Sr. Presidente, os Constituintes aqui
presentes e em especial as duas Constituintes
Eunice Michiles e Rita Camata, as mulheres aqui
presentes, que eu acho de suma importância, e
agradecer ao Conselho Nacional da Produção feminina por ter proporcionado que eu, como pessoa do movimento feminista, esteja aqui presente
para colocar algumas questões que eu julgo de
suma importância sejam discutidas nesta Subcomissão.
Eu estou aqui em primeiro lugar, como mulher,
como feminista, como cidadã, mãe de dois filhos
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e eu sou professora da Universidade Federal da
Paraíba, da área de ciências sociais, atualmente
deslocada para a área de ciências de São Paulo,
USP e Membro do Coletivo Feminista de Sexualidade e Saúde de São Paulo.
Deve ser importante, sem dúvida nenhuma, discutir nesta Comissão que se dê ao menos a proteção à mãe e, à gestante e à família. Primeiramente
é uma questão que não podemos, nós mulheres,
pensar na proteção à mãe, à gestante e à família,
sem tocar no direito à escolha da maternidade.
Esta maternidade optada é aquela maternidade
que vai gerar decorrências na vida da mulher e
na vida dos filhos que esta mulher colocar no
mundo.
A outra questão importante é que gostaríamos
que fosse discutida a saúde de uma nova forma,
de uma forma reconceítuada. Não a saúde como
produção de doenças, ou, seja, só pensar na gestante, na mulher é após a produção de alguma
doença e após considerar o parto ou a gestação
como um estado doentio da mulher.
Nisto a gente considera que reconceituar a saúde significa, para nós, pensar a saúde como algo
dinâmico e indivisível, quando se mantém as condições de equilíbrio entre o estilo de vida de cada
indivíduo, idade e sexo e as condições do meio
ambiente no qual este indivíduo está inserido e
fundamentalmente após esta reconceituação, ver
a saúde do ponto de vista integral, considerando
três aspectos, bio, psíquico e social.
_ Então o que n6s mulheres entendemos pelo
aspecto bio? O aspecto bio nos dá a integridade
da biologia da mulher. O aspecto psíquico, tem
que considerar toda a, parte emocional, toda a
parte psiquica, toda a plirte sensível, toda a sorte
de tensões, em que n6s mulheres vivemos, ao
longo do nosso processo reprodutivo, ao longo
de nossa história de vida. E o aspecto social?
Evidentemente que nós mulheres não podemos
pensar na integralidade da saúde, sem pensar
no aspecto social, ou seja as condições sociais
em que a mulher, hoje no Brasil, está inserida.
Posto isto, vou introduzir uma nova questão
que é a questão da sexualidade, porque nós não
gostaríamos que esta Comissão deixasse de pensar na questão da sexualidade, na questão da
sexualidade articulada com a questão da saúde.
Por quê? Isto porque nós queremos descolar a
sexualidade, unicamente do ponto de vista reprodutivo. E eu acho que é de suma importância
discutir essa questão da reproduçãO, do descolamento da sexualidade feminina, na questão da
reprodução, nesta Comissão, posto que eu já coloquei anteriormente do direito à livre maternidade. Ou seja, a escolha de opção.
E o que n6s entendemos como direito à maternidade livre? O direito à maternidade livre, não
é só um direito à escolha, mas para que este
direito à escolha seja realmente possível, o que
n6s temos colocado como fundamental? Não é
apenas ter ou não ter filhos ou apenas interromper
uma gravidez indesejada, não é isso. É exatamente que o Estado assuma os direitos que a ele
cabe enquanto mantenedor da saúde da mulher,
e quais são esses direitos? Propiciar à mulher
o acesso a todos os métodos e a informação
sobre os métodos contraceptivos e não só as informações sobre os métodos, mais acesso aos
métodos, propriamente ditos, para que a mulher
possa, não só, depois de ter acesso às informa·
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....._-------------------------~------------ÇÕE1S, optar por um desses métodos e ter na rede
\ pública o método adequado, escolhido pela mulher ou pelo casal. É isso por quê? Porque o método, o acesso às informações sobre os métodos,
passa pelo direito que a mulher tem reivindicado
ao longo de muitos anos, na história do movimento de mulheres, no Brasil,o direito à informação sopre seu corpo. A informação sobre seu
corpo diz, basicamente, como funciona esse corpo, porque a mulher que adquire, que conquista
essas informações, ela está conquistando um patarnar no direito à cidadania, porque ela vai rnodlfícer a relação com os médicos da rede pública
do INAMPS, na Previdência Social. Ela vai poder
se colocar como cidadã, reivindicando melhoria
na qualidade da prestação dos serviços da rede
pública. O acesso aos métodos fará com que
a mulher escolha juntamente com marido, com
seu companheiro, o método que melhor adequar
à sua condição biopsíquica e social. E, escolhido
este método, ela poderá ter uma matemidade opcíonal, uma maternidade mais saudável e colocar
no mundo filhos desejados e não filhos indesejados.
A outra questão fundamental é a questão do
pré-natal digno em todas as redes de saúde deste
Pais. Nós temos hoje, a nível de um programa
de saúde, o PAISME, que todos os Senhores, de
uma forma ou de outra, já devem ter acesso,
pelo menos é o que se constou nesse programa,
Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. Este Programa é fruto das lutas do movimente de mulheres e o principio, a filosofia que
norteou esse Programa é a filosofia que nós mulheres reivindicamos no tratamento à nossa saúde.
J\gora, eu pergunto por que esse Programa não
foi implantado? Por que esse Programa não foi
implantado no maior Estado do Pais que é o Estado de São Paulo? Ele não foi implantado porque
não lhe foidada uma força políticasuficiente para
que ele fosse implantado. Ele ficou na amarras
da burocracia estatal. E a sua implantação, apenas
no Estado de Goiás e no Estado de São Paulo,
foi absolutamente embrionária. Mas nós reivindicarnos aqui e sustentamos o PAISME como um
programa fruto das nossas reivindicações, programa esse onde os principios e filosofiassão aqueles
que nós estamos defendendo hoje aqui. E é difícil,
nós sabemos, um programa dessa monta ser implantado num Pais tão grande como este, çorn
toda a falta de recursos. E eu estou falando aqui,
tambémporque faço parte da Comissão Nacional
de Estudos dos Direitosda Reprodução Humana,
ligado ao Ministério da Saúde, umi\"Comissão
que assessora o Ministérioda Saúde n~s questões
pertinentes à saúde e à sexualidade.
Aoutra questão fundamental que nós gostariamos de colocar aqui é a questão da interrupção
da gravidez indesejada, prevista no art. 128 do
nosso Código Penal, que fosse regulamentada
pelei rede pública a partir de um parecer do eminente jurista, Dr,José Carlos Dias, de São Paulo,
dado na última reunião do mês passado da Comissão Nacional de Estudo dos DireitosReprodutívos, que recupera a credibilidade da queixa policiai como o primeiro passo para que a mulher
estuprada e a mãe que corre risco de vida pudessem fazer um aborto e acobertasse o médico que
o fi1:esse, porque essa questão tem sido muito
polemízada É uma questão difícil, é uma questão
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que consideramos difícil, mas consideramos de
suma importância para que esta nova Constituição que vai ser outorgada neste Pais não deixe
para trás coisas que já deveriam estar em andamento.
Aoutra questão é a interrupção de uma gravidez
indesejada a nível terapêutico, que não é prevista
no Código Penal. Isto nós consideramos importanlíssimo que seja discutido com toda a seriedade, porque cabe à mãe e ao pai, ou ao casal,
a decisão de ter ou não um filho que não foi
diagnosticado anteriormente como um filho com
problemas graves de saúde e isso é possível pelo
exame do liquido amniótico e nós temos alguns
centros de saúde que fazem com muita competência, embora na rede pública isso ainda esteja
absolutamente aquém dos nossos desejos.

séculos na história deste País pela Medicina.Recuperando este saber sobre nosso corpo, estamos
também recuperando o controle sobre ele. Porque um Pais onde não se tem acesso ao saber,
em todos os níveis, é um País de ignorantes, um
País de analfabetos e um País sem cidadania.
E nós estamos aqui reivindicando,através da saúde, o direito à cidadania, à cidadania plena. E
a cidadania plena não é apenas o direito de voto,
que nós mulheres já conquistamos, mas é o direito de decidirmos não só sobre o que afeta o nosso
corpo, mas o direito de decidirmos sobre as condições e a qualidade da prestação do serviço público neste País. E queria dar um testemunho
aqui, porque eu trabalho com a saúde, embora
não seja médica, mas trabalho há 15 anos com
a saúde da mulher e no ambulatório do qual faço
parte, que se chama ColetivoFeminista de SexuaA outra questão que eu gostaria de colocar
lidade e Saúde, nós prestamos consultoria tanto
é a questão do aborto como saúde pública. Gospara a Secretaria de Saúde do Estado de São
taria de colocar como discussão, porque é imporPaulo, na implantação do PAISME, como ao Mitante que toda sociedade civil hoje discuta, para
nistério da Saúde. E o que acontece? O que nós
que a sociedade civil se manifeste. Acho que é
vemos hoje na rede pública? O que vemos, priesta a minha função aqui e não poderia pensar
meiramente, a nível dos métodos contraceptivos,
em discutir uma questão tão importante como
é a total falta de existência desses métodos. Por
a proteção à mãe, à gestante e à família, sem
exemplo, o diafragma já existe na rede pública,
passar por cima da exigência que o Movimento
mas não há médicos capacitados para medir o
de Mulheres tem feito para que as Comissões
diafragma. E é um método que nãó tem a menor
que abordem essas questões discutam. A questão
sequela e não tem a menor contra-indicação para
da sáude para mim, hoje, é uma questão que
a mulher. E estou colocando isso, porque eu quetem que ser vista de uma forma integralizada,
ria colocar, como mulher aqui, uma questão que
porque nós mulheres estamos já cansadas de
nos parece fundamental e a coloco de dentro
sermos particularizadas e definidas como fragde mim, coloco isso não a nível teórico, mas a
mentos doentes.
nível de dentro, de emoção, porque o que aconEntão, nós vamos tratar da menopausa, nós tece é o seguinte: Os métodos falham, não são
vamos tratar da adolescência e nós vamos tratar tão eficazes 'corpo se diz a nível da ciência. E,
da fase reprodutiva da mulher como fases doen- se os métodos falham, o que é dado à mulher
tias dessa mulher? Essas fases reprodutivas não de possibilidade de escolha a não ter o filho?
são fases doentias, são fases saudáveis da mulher. Para que esse filhonasça é necessário que o EstaE para que seja considerada como saudável, é do dê todas as condições, não só para o nascinecessário que se reconceitue a saúde neste País. mento desse filho a nível de pré-natal, a nível
A reconceituação, para nós, parte desse ponto de acompanhamento médico desse filho, como
de vista da visão integralizada, considerando os da mulher, mas, do ponto de vista geral, do ponto
aspectos biopsiquicos e sociais, porque, a partir de vista social, do ponto de vista da educação,
do momento em que você considera que a mu- do ponto de vista da moradia, do ponto de vista
lher não pode ter um parto natural, que na rede do emprego. Mas, neste momento, nós mulheres
pública não pode favorecer, implantar um parto' aqui reivindicamos o que nos toca do ponto de
natural, porque o parto tem que ser ou cesariana, vista da saúde.
para favorecer uma quantidade enorme da indúsEu ficariano momento por aqui, absolutamente
tria de cesárias neste País, porque nós temos da- disponível para responder qualquer pergunta ou
dos que comprovam a indústria de cesária neste qualquer esclarecimento, reforçando meu agraPais e isso não pode continuar existindo,não pode decimento por poder estar aqui, pela primeira vez,
continuar sendo uma prática neste Pais, porque
como militante do Movimento de Mulheres.
as seqüelas que se deixa no corpo da mulher
O SR. PRESIDENTE (RobertoAugusto) -Está
são enormes. Tanto se deixa seqüelas pela prática
inscrita,
primeiramente, a Constituinte Eunice Mide cesária, como se deixa seqüelas pela prática
chiles.
de aborto mal feito, porque o aborto hoje neste
Pais é clandestino e é exatamente pelas condições
A SR' CONSmUlNTE EUNICE MICHlLES em que ele é feito que nós mulheres estamos Quero, em primeiro lugar, em relação à exposição
chamando a atenção para isso. E estamos chado Dr. Barbato, fazer apenas considerações, não
mando a atenção não é nem pelo número exorbi- serão propriamente perguntas ou questões.
tante de mulheres que morrem em função do
Nós sabemos, por dados da UNICEF, que 65%
aborto mal feito, mas exatamente pelas seqüelas das mortes infantis do Terceiro Mundo não acontecem no Brasil. E que no Brasil, pelo menos
que deixam a nível de saúde no nosso corpo.
60% de todas as crianças sofrem de algum grau
Então, esta Subcomissão, que trata da matemide desnutrição. E eu gostaria de ouvir de V. S'
dade, não pode deixar de considerar essas questões.
que nós temos que pensar no Brasil não em São
Por último, gostaria de colocar uma questão
Paulo, Rio, Manaus etc., mas no Brasil,como um
que para nós é fundamental, que é o seguinte:
todo. Então, não adianta sofisticar, não adianta
Recuperar, para nós mulheres, o saber sobre nosquerer as coisas perfeitas, se elas atingem ou poso corpo, que nos foi expropriado há séculos e
dem atingir apenas uma amostragem. Então, nós
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temos que ter realmente os pés no chão, precisamos saber aquilo que pode atender a toda a população a que se destina, de uma maneira prática
e que realmente chegue lá. Senão nós ficaríamos
sempre naquela coisa de amostra grátis. Então,
queria apenas lembrar o seguinte: acho que a
desnutrição no Brasil é muito mais em função
do desconhecimento das pessoas, especialmente
das mães de famílias, do que mesmo da nossa
pobreza, da nossa carência. Numa ocasião, eu
tive oportunidade de fazer um discurso no Senado, falando sobre sugestões alternativas de alimentação e em alguns dos apartes os Senadores
diziam assim: eu acho que nós temos realmente
é que aumentar o nosso salário mínimo, que é
wn salário indigno. Nós temos que realmente partir para uma Reforma Agrária,enfim outros métodos corretos, mas que. vão acontecer quando?
Quando nós chegaremos a isso? E, como mulher
e mãe de família, que procura uma coisa mais
prática, eu faria a seguinte pergunta: não seria
o caso de nós deflagarmos neste País um grande,
um correto, um bem estruturado programa de
educação alimentar. Veja bem por que eu digo
isto: esteve aqui conosco há uns dois anos, o
Secretário de Saúde do rnunícípío de Matão, São
Paulo, que expôs em poucas palavras o seguinte:
que um dos prefeitos anteriores ao atual tinha
se proposto a não fazer pontes, não fazer nada,
mas alimentar a população. Arranjou uma vaca
mecânica e começou a distribuirleite de soja para
todo mundo. Evidentemente, no início, houve
uma rejeição porque o gosto não é bom, mas
e começou a melhorar o gosto do leite de soja.
Resumindo a estória, o prefeito, do qual ele era
Secretário de Saúde, não pode modificar aquele
programa .ta1 já era a aceitação de toda a população e que este era um programa que tinha chegado ao seguinte resultado: é o município brasileiro de menor mortalidade infantil, compatível
com os níveisda Suíça. Então, isso me fazpensar:
o que nos falta para conseguirmos esse resultado
no resto do País Estive também presente num
programa que se desenvolvia, não tenho certeza
se desenvolve hoje, em Santarém, em que uma
nutricionista que estava ociosa, porque o marido
tinha sido transferido para lá e ela não tinha conseguido emprego, resolveu pegar 150 famílias e
aplicar um programa de alimentação baseado
apenas em farelo de trigo e aproveitar aquilo que
tinha, como, por exemplo, folha do que se chama
lá de gerimum, folhas de batata-doce e acrescentar aos hábitos alimentares já existentes no
Pará, não mudar nada, mas acrescer aquilo. E
ela tinha fotogtafias, que tive oportunidade de
mostrar aqui no Senado, realmente fantásticas,
em que crianças de um estado caquético, não
sei se é assim que se diz em medicina, mas pelo
menos como aquelas crianças de Biafra,completamente desnutridas, quase à morte, em 45 dias
já mostravam uma melhora palpável, em 60 ou
70 dias estavam quase que no peso normal. Então
vejam, parece-me que a questão é um pouco
de criatividade, é um pouco de você ter uma decisão política de fazer uma coisa um pouco diferente. E parece-me ainda que nós ficamos muito
naquela de não querermos tomar medidas simples, porque parece que não apelam à inteligência
das pessoas. Aí é que acho que nós deveríamos
ter a coragem de indicar para o Brasil medidas
que pudessem alcançar o Brasil inteiro.

Só para terminar, para não ser muito prolixa,
eu gostaria de dizer o seguinte V.S' conhece Lábría, parece que citou que conhece Lábriaeu estava num comício, agora nesta campanha, ao meiodia, e percebi uma senhora com um nenem de
um lado e outro de outro, ela batia palma assim,
com os dOIS nenéns no colo. Fiquei pensando:
puxa, como é que essa senhora traz duas crianças
recém-nascidas para um comício ao meio-dia.
Desci do palanque e perguntei a ela: como está
o nenem? Como é que vai?E ela disse: está bem.
Mas eu perguntei: que idade eles têm? E ela disse:
um ano e quatro meses. Crianças que não pesavam mais do que três quilos e que eu julgava
recém-nascidos. Eu perguntei: o que você dá de
alimento para eles? Ela disse: ah! Eu dava mingau
de maisena, mas agora faltou o dinheiro e a gente
não está dando mais nada. Eu só dou chá.
Ora, chá! Realmente eles não podiam se desenvolver. Eu perguntei: você não tem cará na sua
casa? Porque você não faz um minguauzinho de
cará bem cozidinho, passa numa peneira? Ela
disse: Eu não, eu vou dar é comida de panela
para o meu filho.
Então vejam que é pura questão de informação.
Então, a minha consulta seria: V. S' concorda
com esse pensamento? Não acha que isso seria
talvez uma solução prática para nós tentarmos
resolver o problema da subnutrição no Brasil?
E uma outra pergunta: não seria o caso, talvez,
já legislando aqui nesta Comissão, de nós indicarmos o acréscimo, por exemplo, de farinha de
milho ao pão? Nós pagamos um subsídio altíssimo pelo trigo, quando temos milho, quando temos o cará, quando temos a macaxeira, que poderiam tomar o pão mais nutritivo e muito mais
barato. Ou até, quem sabe acrescer vitaminas.
Tem vitaminaA,tem vitamina C. Sei lá, no próprio
leite ou na margarina, como acontece em outros
países, em que se pudesse, assim, ao grosso da
grande população, se levar um pouco mais de
nutrição. Era a questão que eu queria encaminhar
aV.S'
Agora, então, a Dr" Eleonora, para concordar
em gênero, número e grau, em quase tudo que
foi colocado, especialmente na responsabilidade
que tem o Estado de levar aos casais, ou quando
o casal não concordar, à mulher, o direito e a
possibilidade de conhecer os métodos anticonceptivos e ter o acesso, também, porque só conhecer não vai resolver nada. Estamos de pleno
acordo.
Agora, já que V. S' faz parte do Conselho que
dá assessoria ao Ministério da Saúde, eu quero
mandar um recado: amostra grátis não vai resolver, quer dizer, enquanto nós ficarmos com esta
preocupação de fazer tudo perfeito, perfeitíssimo,
com psicólogo, com não sei o que, com não
sei mais o que, quando é que nós vamos chegar
aos barrancos do Amazonas? Quando é que nós
vamos chegar realmente às populações que precisam disso?
Nós temos que simplificar, como, por exemplo,
no Méxicoem que você compra o anticonceptivo
no supermercado, onde você agiliza a coisa. Se-
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não, vai ficar toda a vida numa conversa muito
bonita, mas sem nenhum resultado prático.
Desculpe-me o alongamento.
O SR. DANIEL BARBATO - Nobre Constituinte, eu ficoemocionado, primeiro porque tenho
uma simpatia muito grande pelo Médio Purus.
Em segundo lugar, o que falta, Constituinte, é
uma vontade política para a implantação de um
programa, porque está provado em Medicinaque
sem educação, sem alimentação e sem uma atividade física, a vida não vale a pena ser vivida.
V. Ex' deu vários exemplos de pessoas que,
pela nutrição simplória recuperaram a sua saúde.
A saúde é mantida por esses fatores principais:
a saúde e a atividade física. A vida sedentária e
a má alimentação levam a pessoa humana a patologias gravíssimas.Não digo essa alimentação rica. Essa alimentação rica, no fim, mata a pessoa,
mas uma bem balanceada recupera o individuo,
dá saúde, dá condição de trabalho.
Constituinte, eu estive num simpósio, agora,
sobre acidentes de trabalho, com a presença de
autoridades do Ministério e todas se preocuparam
em dizer da proteção ao trabalhador. Proteção
com máscaras, com roupas especiais, com luvas,
etc, e se esqueceram de uma coisa fundamental,
a que me referi lá, que é a alimentação do trabalhador na prevenção do acidente de trabalho. É
muito triste sabermos, quando ouvimos, - porque a minha atividade principal é junto à comunidade - um trabalhador falarassim: Dr.Barbato,
eu vim chorando para o meu trabalho, hoje, porque na hora em que eu fui pegar o ônibus a
mulher gritava para mim: você não vai deixar dinheiro para fazer o almoço?
E, Constituinte,a realidade é que eu tenho visto
acidentes de trabalhadores que caem em cima
de uma serra por fome.
Com o que nós temos que nos preocupar, nobre Constituinte, é com a qualidade de vida do
homem, é com a alimentação. O Estado tem através de trabalhos, atividades sociais ou outro
tipo de trabalho, como participação do meio empresarial - que desenvolver essa educação da
alimentação e propiciar nas fábricas, nos locais
de trabalho, a alimentação do trabalhador. Isso
é fundamental.
Porque não temos que ser pessimistas em relação a este País. Este País tem tudo, tem inclusive
qualidade de recursos humanos para propiciar
o desenvolvimento desse programa a nívelnacional, mas falta vontade política. O Ministério da
Saúde conta com o INAN, que está aí, na W3
Norte, pronto para entrar em atividade. Mas os
homens têm suas obrigações burocráticas e resolvem seus problemas, planejam programas no
Amazonas, em Mato Grosso, no Pará, em gabinetes.
Nós temos que sair em campo; ver a necessidade de cada região. Quanto material natural
lá no Amazonas tem que pode ser aproveitado,
pode ser industrializado.
É com isso que nós temos que nos preocupar.
É qualidade de vida do casal. Vamos ser sinceros
na nossa simplicidade, não vamos nos preocupar
em instalar computador em Tabatinga. Vamos
pôr médicos, assistentes sociais, vamos pôr nutricionistas com competência.
Mas, Constituinte,em nívelmédico, as pessoas
altamente qualificadas na área médica não traba-
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lharn junto ao paciente. Nós temos enfermeiras
fabulosas. Mas todas estão no planejamento e
são colocados auxiliares de enfermagem feitas
lá no hospital.
Mas vamos qualificar, vamos profissionalizar.
É o que está faltando neste País. Mas na profissionalização existem duas coisas: existe vontade e
capa cidade. E a Medicina é, sobretudo, amor. Nós
temos que trabalhar com competência. É tão fácil!
Tenho um programa aqui no CEUB, feito por
mim, pessoalmente, com algumas famílias. Mas
essa família não fica um mês comigo porque eu
arranjo emprego para o marido, arranjo escola
para as crianças. Eles não parasitam, porque o
homem, sempre que está parasitando, ele dentro
de si sente vergonha de não estar produzindo
alguma coisa e receber as coisas.
V. Ex' compreendeu, Constituinte? E eu fico
emocionado pelas suas palavras. Não é à-toa que
eu gosto do Amazonas.
A SR' ELEONORA M. DE OLIVEIRA - Eu vou
levar a sugestão para a Comissão e é uma questão
que a própria Comissão também coloca. Basta
de amostra grátis. E, em função disso, não só
a Comissão, porque a Comissão ainda é précária,
é muito embrionária. A questão que eu coloquei
anteriormente é que o que falta é que o Estado
assuma realmente como dever seu a defesa da
ínteçralídade das condições de saúde neste País,
porque não basta ele apenas ter um discurso.
Não basta, muda um governo e acaba tudo. É
como se você coloca um paralelepípedo aqui,
vem o outro e diz: não, eu vou tirar porque não
me interessa. Então, eu ponho o paralelepípedo
na rua de cá. Aí, no prazo de quatro anos vem
o outro e tira. Assim, fica um quadrado vicioso.
Então, o que nós colocamos, por exemplo, em
São Paulo, é a grande questão dos postos de
saúcle, tanto estaduais como municipais, faltam
tantos recursos. E, se em São Paulo falta, eu morei
8 e 9 anos na Paraíba, em João Pessoa, o que
se dirá nos Estados mais pobres deste País? O
que acontece, não têm recursos humanos ou,
se têm recursos humanos, eles não estão capacitados para desempenhar aquelas determinadas
funções, não têm recursos materiais, não têm espêculo, não têm mesa. Se têm espéculo não têm
a mesa, se têm a mesa, não têma luva; enfim,
falta tudo. Aspirina têm demais, mas a aspirina
não vai resolver a questão da matemidade. E eu
estou discutindo o problema do ponto de vis~
;Ia maternidade, porque as outras questões eu
concordo com V. Ex'
Então, qual têm sido a sugestão do Movimento
de JViulheres? E que conselho nacional, como canal entre o movimento e o Estado e entre o movimento e as comissões constituintes, têm servido
e têm encampado, que descentralize o serviço
de saúde, descentralize tanto a nível estadual como municipal. Mas se essa descentralização é
apenas burocrática, ela não vai dar em nada, têm
que haver recursos humanos, recursos financeiros, para que possa ser implementada a melhoria
da qualidade da prestação de serviço. Essa é uma
questão. Na questão do DIU, evidentêmente, que
quando nós, encampados por esta Subcomissão,
reivindicamos que o DIUseja incluído nas normas
do ~Jnistério da Saúde, e ele já foi aprovado, nós
reivindicamos que sejam dadas condições nos
ce~tros de saúde deste País, não só nos grandes

centros, mas que reformule esse elefante branco
- me desculpe o termo - que se têm aí. Então,
na questáo do DIU não só se dê condições de
infra-estrutura para a colocação do DIU, mas dê
acompanhamento àquela mulher que optou pelo
DlU, porque todos nós sabemos que o DIU não
se dá meramente na sua colocação, têm que haver um acompanhamento. E a outra questão é
educativa. Não se pode pensar na saúde, hoje,
sem pensá-la do ponto de vista educativo. E a
educação não se faz apenas de grupos de mulheres para grupos de mulheres, de centros de saúde
para centros de saúde, ela têm que ser uma campanha educativa a nível da mídia, da televisão,
porque, senão, não vai chegar às mulheres dos
vários rincões deste Pais. E não é só isso, a questão das cartilhas, também, que são excelente material educativo que funciona na educação do casaI e que nos ajuda na escolha, mas do ponto
de vista da prevenção da saúde, de como se prevenir a doença.
A SR' CONSTITUINTE EUNICE M1CHILES Concordo, plenamente. Inclusive, se nós perguntássemos a qualquer mulher do Brasil, em qualquer ponto do Brasil, como é que foi o capítulo
da novela de ontem, ela sabe. Então, isso significa
que nós podemos alcançar o grande público através da televisão, e isso é muito fácil. Só acrescentando, o que na questão do aborto eu esqueci,
na interrupção da gravidez, eu concordo, plenamente e voltarei, se o Relator colocar no seu parecer a questão do aborto teurapêutico, o aborto
por má formação fetal, incluindo aí inclusive a
AIDS que ainda hoje é alguma coisa recente e
concreta.
A SR' ELEONORA M. DE OLNEIRAbém.

Tam-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Nós
temos 4 Constituintes inscritos, concedo a palavra, pelo prazo de até 5 minutos, ao nosso companheiro João de Deus.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS -

É um prazer estar aqui e eu tenho, a meu ver,
que o problema que nós encontramos da má
formação da massa, inicialmente, que eu não sei
o termo que V.S' citou ...
O SR. DANIEL BARBATO - Encefálica.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS _
Encefalíca,e também da desnutrição que geraria
esse problema da má formação, seria mais um
problema de ignorância, num primeiro momento,
e a falta de um esclarecimento das autoridades.
Num segundo seria a má assitência dispensada
pelas autoridades.
No primeiro caso, seria o não aproveitamento
daquela área que é disponível para o pai, para
a mãe, para que eles plantem e tenham os gêneros de subsistência de primeira necessidade. Eu
digo isso, porque conheço no Rio Grande do Sul,
pessoas que têm áreas produtivas e não produzem e estão morrendo de inanição. Em segundo
lugar, é o caso da assistência. Não existe um saneamento básico por parte das autoridades, uma
assistência médica e tampouco por parte dessas
autoridades as condições mínimas de sobrevivência dadas por elas para essas pessoas. Então,
nós encontramos numa cidade do Rio Grande
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do Sul, como Vacana, nós encontramos um prefeito dinâmico, um prefeito com uma visão muito
grande da necessidade da população carente e
que, conforme dizia a Constituinte Eunice Michiles, implantou a vaca mecânica, como também
é implantada no Rio Grande do Sul. Além da vaca
mecânica, ele saiu para distribuir para as populações carentes: carne, mandioca e outros gêneros
de primeira necessidade e nós vimos que, nessa
cidade de Vacaria, o desenvolvimento foi muito
grande, as crianças começaram a produzir muito
mais na escola e terminou o problema de doenças
endêmicas que, geralmente, nós encontramos
em outros municípios do nosso Estado. Então,
eu penso, e não sei se seria uma pergunta, mas
é mais um complemento àquilo que V. S' e a
nobre Constituinte disseram que o que precisa
hoje no Brasil é esclarecimento. O que precisa
hoje no Brasil é uma assistência por parte das
autoridades e por parte dos Governos, tanto municipal, como o estadual, e o federal, para que eles
não venham apenas a usar o elemento como
motivo de voto, mas que eles possam usar esse
elemento para que ele possa produzir no Pais
e a nossa Nação possa se desenvolver, conforme
V.S' falou.
Nobre Palestrante, V. S' falou sobre a indústria
da Cesariana e do aborto. A respeito do aborto,
eu pertenço à Liga do Antíaborto. Acho que ninguém tem direito de tirar a vida, ninguém tem
direito de tocar em um ser que não tem como
se defender, que não tem oportunidade de dizer
"Mamãe, não faça isso! Papai, me dê uma oportunidade de vida! Há seqüelas que a mulher recebeu
e que são produzidas nessas clínicas, elas são
menores do que o mal que é feito para o feto,
que desde o primeiro momento da concepção,
ele tem uma expectativa de vida. Concordo, plenamente, que haja aborto, casos específicos que
é o da terapêutica, o da má formação. A partir
daí, eu acho que nós não temos direito e seria
o mesmo problema que nós temos hoje procurado de todas as maneiras, diminuir as violências
que nós encontramos dentro das cidades. Por
que nós procuramos diminuir as violências dentre
das cidades? É porque nós encontramos marginais, assassinos, facínoras que atentam contra
mim e contra a minha família, contra a sociedade
em geral. Mas nós temos condições de nos armar,
pegar um revólver e até atirar contra esse elemento. Agora, um menino ou uma menina que poderá
ser, quem sabe, um estadista dentro de poucos
anos, ele não tem a oportunidade de se levantar
e dizer: "Por favor, me dêem uma oportunidade
de me defender e ao menos de viver".
O controle sobre o corpo, concordo que haja
controle sobre o corpo. Mas, nós temos que pensar que esse controle pode criar problemas serííssimos na estrutura da família e do matrimônio.
Se há uma concepção e o marido deseja, nós
temos que ver que as ligas feministas avançaram
tanto, mas nós vamos procurar, com todo respeito, e eu penso que não é o seu caso, eu acho
que uma mulher que é feliz e uma mulher que
tem o seu casamento estável, uma mulher que
tem o amor do seu esposo e que ama os seus
fllhos depois de crescidos e que estão naquela
fasE!' de chamar, "mamãe me dá isso, papai, me
dá aquilo", uma mulher que está nessas condições, ela jamais pertencerá - e eu sei que com
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sentir que existe um serviço médico assistencial
Assim, o controle sobre o nosso corpo vai exigir
no Brasil, e o nobre Constituinte sabe disso, por- e vai nos permitir que possamos, numa consulta
profissão, o médico dá muito da sua saúde para médica, de um médico do INAMPS, poder perguntar a ele - "Doutor que remédio é esse que
a saúde dos outros. Nós encurtamos muito da
nossa vida, porque vemos muitos sofrimentos. o Senhor está me dando -?" Porque quem vai
É muito triste V. Ex' ser chamado para fazer um tomar sou eu. Há casos e casos que podem ser
parto lá naqueles seringais, vai-se aparamentado considerados como chacota, quando a mulher
com material todo e com assepsia. E quando
chega ao consultório de um médico do INAM?S
vai examinar a pessoa que está fazendo força há
e diz - "Dr. eu estou fria" e ele diz - "Então,
3 dias, orientada por uma parteira prática, chetoma esse antibiótico que a senhora melhora".
ga-se a um diagnóstico triste de que a dor que
Ou então diz- "Toma essa aspirina que a senhoela estava sentindo, depois de examinar, depois
ra melhora." E ela não estava querendo remédio,
de fazer testes, vários testes, depois de 1 hora,
ela estava pedindo, sim, um espaço para ela conchega-se à conclusão de que aquela dor era deterversar sobre as condições de vida dela, sobre as
minada pela fome que ela estava sentindo, eu
condições de saúde, de sua sexualidade psíquica.
chorei com aquela paciente. E o que fiz? Eu a
E além disso o controle sobre o nosso corpo
levei para Lábria e 1 mês depois é que ela foi
permite, sim, que nós mulheres fiscalizemos, que
ter a criança, mas bem alimentada. É por tudo
nós possamos fiscalizar a qualidade de Serviço
isso que eu estou aqui. Imagino que a minha
Público de Saúde, que nós possamos fiscalizar
a implantação de um programa de assistência
pressão agora deve estar a 22/12 pela emoção.
Obrigado.
integral de saúde da mulher, que nós possamos
exigir melhor qualidade de serviço, porque esse
ASR' ELEONORAM.DE OUVEIRA - Responserviço vai ser executado no nosso corpo. A cesadendo as questões levantadas pelo Constituinte,
riana que é feita, desculpe-me nobre Constituinte,
a primeira delas é a seguinte: Quando eu disse
não é no seu corpo, ela é feita no meu corpo;
do controle da reivindicação de nós mulheres,
o aborto que é feito com sonda, com gargalo
do controle sobre o nosso corpo, ele está inserido
de cerveja, com galho de mamona, com prego
em alguns pontos que eu acho fundamentais.
enferrujado é feito no corpo d~ mulher, é feito
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Está Primeiro: o controle sobre o corpo é o controle
no
corpo da mulher e é, portanto...
inscrita a nobre Constituinte Rita Camata. Antes, sobre o funcionamento do próprio corpo, é o conO SR.JOÃO DE DEUS ANTUNES- O aborto
porém, dou a palavra ao Sr. Palestrante, a fim trole do que seja a menstruação, é o controle
de que ele dê sua resposta.
é crime, Senhora?
do que seja a fase reprodutiva, é o controle do
que seja qual é o período fértil, qual é o período
A SR' ELEONORA M. DE OUVEIRA - Mas
ele é feito no País, ele mata...
O SR. DANIEL BARBATO - Nobre Consti- de ovulação que nós mulheres temos e o que
tuinte, V. Ex' traduziu bem a idéia do que é um venha a ser a menopausa. E que nós temos que
O SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES- Por isso
potencial de uma população sadia e, sem dúvida desmedicalizar essas fases, ou seja, tirá-Ias do
ele é crime ...
doença
e
passá-Ias
para
um
contexto
contexto
de
alguma, a educação e a alimentação qualificam
A SR' ELEONORA M. DE OUVEIRA - A mue aumentam a produtividade de uma região. Nós de saúde, um contexto de que isso é o que nos
lher que tem o controle sobre o seu corpo ...
tivemos na terra da nobre Constituinte Eunice dá vida. Essa é a primeira questão do controle
Michiles, e vimos lá nos seringais, 37 seringais sobre o corpo. O controle sobre o nosso corpo
O SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES- Não vejo
nos quais trabalhamos, o aumento da produti- é para impedir que ele continue sendo matérianovidade nenhuma aí, ele é crime.
prima
de
laboratório,
tanto
de
laboratórios
farmavidade pelo tratamento que nós fizemos da anemia verminótica, pela introdução da orientação cêuticos, como de laboratórios de pesquisas que
A SRA.ELEONORA M. DE OUVEIRA - ... poalimentar. Nós falávamos com cada casal como nos usam para testar a eficácia ou não de medicaderá
ter a possibilidade de recorrer a um aborto
mentos
que
poderão
vir
a
surgir,
que
poderão
dirigir a alimentação em função daquilo que eles
clandestino, como último método...
dispunham lá. E quando nós voltamos de Boa vir, futuramente, com medicamentos contracepVista, perto da Boca do Acre, nós parávamos à tivos. Então, nós queremos decidir sobre isso.
O SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES - E nenoite, porque não podíamos viajar de barco, por Portanto, é por isso que nós precisamos ter essas
nhum outro aborto, porque ele é crime.
causa das toras, ouviamos a beleza da descrição informações, é por isso que precisamos ter o conA SRA. ELEONORA M. DE OUVEIRA - Não
dos pais sobre a melhoria da saúde dos filhos trole sobre o nosso corpo para impedir que nós
queremos que o aborto seja um método contrasejamos
mutiladas,
como
tem
acontecido
nos
e melhoria da capacidade de trabalho do pai, o
ceptivo, ele é o último recurso de que a mulher
próprio encarregado do seringal, porque o dono hospitais do INAMPS, em que se faz histerectomia
lança mão, e eu acho que nós não podemos...
da
mulher,
ou
seja,
que
se
tira
o
útero
da
mulher
do seringal mora em Manaus e deixa o encarrepara
ela
deixar
de
ser
histérica,
para
ela
deixar
O SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES - Se não
gado lá, e peja melhoria na assistência médica
for o terapêutico e nem para casos previstos no
e alimentar, eles puderam aumentar a produção de ter a histeria própria da mulher, porque a histeCódigo Penal...
e ganhar mais. Aíestá o grande segredo da popu- rectomia, se formos ver no Aurélio,a palavra histelação brasileira. Nós precisamos ocupar este Pais, rectomia é ligada à histeria e à retirada do útero.
A SRA. ELEONORA M. DE OUVEIRA - Q.le
mas com uma população sadia e não parasitada Então, a relação que podemos fazer é que a mensé o artigo 128: por estupro e para preservar as
pela anemia vermin6tica, que está espalhada por truação, os órgãos ginecológicos, os órgãos que
condições da saúde da mãe...
este País todo. É por isso que eu trabalho com nos dão vida, que nos dão vitalidade, que nos
O SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES - Ele é
amor e me dedico mais a essa atividade, já disse propiciam gerar a vida, são aqueles órgãos que
crime.
aqui, do que à minha atividade nas universidades, nos dão histeria. Portanto, temos que ser mutilaonde tenho os meus assistentes que tomam conta das. E uma mulher que tenha controle sobre o
A SRA. ELEONORA M. DE OUVEIRA - Eu
do trabalho. Agora é a tal coisa, Sr. Constituinte, seu corpo, ela tem condição, independente da
sei que ele é crime, e é exatamente por ele ser
nós, que somos os privilegiados,temos obrigação classe social a qual pertença, porque eu trabalho
crime que a sociedade brasileira, hoje, tira o véu
de contribuir para a melhoria da qualidade de com mulheres de periferia, tanto em João Pessoa,
da hipocrisia e discute essa questão...
vida da população brasileira. Ninguém vai segurar como em Belo Horizonte,onde eujá morei, como
O SR.JOÃO DE DEUS ANTUNES- Para 1ibeeste País, quando essa população for sadia, quan- em São Paulo; então, não depende da classe sorá-lo?
do não tivermos muita preocupação com a parte cial para você dizer que uma mulher é ignorante
A SRA. ELEONORA M. DE OUVERA - Não,
higiênica. Nós temos que educar, temos que sair e que não tem condição de ter acesso a X ou
pode até ser que não! Mas ela tira o véu da hipode casa em casa, agredir. A população tem que Y de informação.
isso eu não estarei lhe ofendendo porque, certamente, V.S' não é a pessoa de quem estou falando
- V.S' jamais pertencerá a essas ligas que são
favoráveis ao aborto, a essas ligas que são favoráveis ao divórcio, a essas ligas que são favoráveis
à desestruturação da família e do casamento.
Quero agradecer a oportunidade e dizer que
o meu pensamento, eu sou sincero, eu sou religioso e acho que tudo o que a Nação hoje está
recebendo é fruto da moral dos seus cidadãos.
Se nós hoje moralizarmos, se nós hoje modificarmos o nosso pensamento a respeito daqueles
que estão morrendo, a respeito daqueles que estão em necessidade, daqueles que estão clamando por alguma coisa, eu tenho certeza que o problema maior da nossa Nação não é só procurarmos, politicamente, resolver os problemas,
mas o problema da nossa Nação hoje é espiritual.
Este é o maior problema da nossa Nação, porque
os valores espirituais foram esquecidos, os valores
espirituais foram substituídos por desejos próprios e por um tipo de participação diabólica, vejam bem, diabólica, participação diabólica por
movimentos que se levantaram no Brasil, procurando desestruturar tudo aquilo de bom dentro
da nossa concepção espiritualista. Este é o meu
pensamento. Muito obrigado.
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crisia de todos os segmentos sociais, médicos,
mulheres, doutores, deputados, senadores, secretários de saúde neste País, ministros, ela arranca
o véu. E quem exigiu que arrancasse o véu, que
depredasse o véu? Fomos nós mulheres que lançamos essa questão como parte de um direito
que nós temos sobre o nosso corpo. Então, ele
pode ser legalizado ou não, mas ele tem que ser
assumido a nível da sociedade civil e não como
um direito à vida.

o SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES cordo.

Con-

A SRA.ELEONORAM.DE OLNEIRA - E não
como um direito à vida e sim como uma questão
de saúde pública neste País. Nós não podemos
continuar fechando os olhos. A posição de legalizar ou não é em outra situação, é em outro momento...
O SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES momento é o que estamos discutindo.

Nesse

A SRA.ELEONORAM. DE OLNEIRA - Nesse
momento é a discussão, mas não cabe aqui legislar sobre isso, decidir sobre isso...Apenas gostaria
de complementar a minha fala, sobre a questão
das seqüelas, As seqüelas deixadas do ponto de
vista do abuso da cesária, neste País, são muito
grandes. Se se abusa, tem alguém lucrando com
esse abuso, que não somos nós mulheres.
A outra questão, por que se faz a cesáría e
se laqueia a mulher, se laqueia e se esteriliza,
sem a autorização dela? Porque a esterilização
consentida pela mulher é uma questão, mas uma
cesáría que laqueia a mulher, é um abuso.
Então, o controle é muito mais, quando eu digo,
do ponto de vista da nossa saúde, do ponto de
vistE, de desestruturar a família, porque para pensar na discussão de desestruturar a família, eu
faço uma pergunta: qual é a famíliaque nós temos
hoje neste Pais? Qual é a famíliaque nós podemos
pensar como família organicamente estruturada?
E aquela família que não reconhece os filhos,
que são considerados numa constituição patriarcal, ilegítimos? E não considerar aquela menina
que por não ter tido condição de acesso à informação, não ter tido condição de fazer um aborto,
que é clandestino, ela é mãe solteira, esse filho
é discriminado na sociedade, esse filho é discriminado na escola, a mulher passa a ser discriminada?
Então, é nesse aspecto que eu endosso, como
milit.ante de todos os movimentos de mulheres,
essa proposta do Conselho Nacional da Condição
Feminina, que o fez baseado nas reivindicações
de reuniões de mulheres.
A família instituída, civil ou naturalmente, tem
o direito à proteção do Estado e à efetivação de
condições que permitam a realização pessoal dos
seus membros.
Então, acho que temos que ter muito discernimento, que não é o controle sobre o nosso corpo
que vai fazer com que a família no Brasil seja
desestruturada. Acho que ele, sim, vai fazer com
que se reestruture uma nova concepção de família
em nosso País, onde homens e mulheres têm
plenos direitos de igualdade, tanto na decisão,
corno na participação de todos os problemas referentes àquele núcleo familiar constituído, natural
ou não.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS ANTUNES - Estou inscrito, Sr. Presidente, e estava
conversando com a Constituinte Michiles sobre
o assunto que foi colocado agora, esse último
assunto, que a mulher tem o direito do seu corpo,
ela até concordou comigo. Foi apresentado aqui
pelo DI'. Barbato, DI'. João Evangelista e outros
a maneira pela qual a mulher pode controlar o
seu corpo, saber quando deve assumir gravidez
ou não.
O método que ele apresentou, digo sinceramente: antes de vir para a Constituinte, eu era
a favor de que, por problema de violência e por
problema de risco de vida para a mãe, deveria
haver o aborto.
Depois daquela apresentação por slides e também das palestras, mais pelas do DI'. Barbato,
estou propenso a mudar minha idéia. Por quê?
Porque, foi comprovado aqui, por palestras de
homens médicos que quem tem direito ao corpo
não só da mulher, mas do próprio homem para
a Medicina é o próprio médico, não o homem
ou a mulher. Mas, no caso da mulher querer ter
o direito sobre o seu corpo, é muito fácil pelo
que foi apresentado aqui.
Acredito no que foi exposto. V. Ex" não estava
presente, de que, num plano incluindo alguma
coisa, porque o plano dela não é perfeito, não
há nada perfeito, perfeito só há um Ser supremo,
que é Deus - pelo que ele apresentou, com algum acréscimo, podemos chegar a um método
melhor, para não violar a saúde da mulher com
pilulas, ficou comprovado isso aqui, pelo Método
Billings,que ficou comprovado por duas equipes
de médicos que aqui estiveram, com 97%. um,
e outro com 98,5% de chances de aproveitamento.
Este médico, aqui presente, disse algo que está
ressoando no meu coração, na minha alma, vou
lutar por isso ainda que não consiga, mas, espero
que consigamos isso. Que ele está há 5 anos,
com 30 equipes no Brasil, e ele, com essa equipe,
conscientizará as famílias, o homem e a mulher
desse problema da gravidez que provoca o aborto.
Porque estou há 27 anos casado e no início
existia aquela tabelinha, que não é como essa
que foi apresentada aqui. Assim mesmo ainda
há a 'possibilidade da mulher não ficar grávida.
E, há outro problema importante, a televisão
está anunciando a AIDS, preventivos, abertamente, para até criança ouvir hoje criança sabe mais
do que adulto.
Eu estava dizendo para a Constituinte que aquele método que foi apresentado aqui, o Billings,
se for levado numa conscientização federal, estadual e municipal e da sociedade no Brasil, no
período da falha que foi apresentado, é um período muito pequeno, como também à mulher da
roça, porque ela vai poder usar a tabela, porque .
a tabela não será como foi apresentada para uma
_pessoa da cidade, a mulher vai ter o controle
do seu corpo, quando ou não, desejar a gravidez.
E, no dia do período, que é pequeno, este preventivo que está sendo usado como a camisinha,
na televisão, poderá ser usado, se o homem ou
a mulher deseja ter a relação.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO AUGUSTO
- Eu apresentei ~ Subcomissão dos Direitos da
Mulher uma proposta. Acho que todas as sociedades humanas, através do seu sistema jurídico,
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vem apresentando uma preocupação comum
que é a proteção à vida, eu tenho muito medo
de qualquer tendência de governo ou de sociedade, para se dar à vida um valor relativo, para
mim a vida tem um valor absoluto, quer dizer,
um valor individual, a vida é da pessoa, é do ser
humano, a vida é a minha vida.
Por isso, apresentei à Subcomissão uma proposta que, naturalmente, vai ser discutida, redigida da seguinte forma - não me preocupei muito com a forma, mas com o conteúdo: "à sociedade e ao Estado incumbe assegurar o direito
à vida - e coloquei - a partir da concepção".
Entendo que temos que determinar um momento, a partir de um momento, de um dado
instante em que a vida deve ser protegida. Ora,
se não há vida sem concepção, levei a minha
proposta a partir da concepção.
Acho que uma das coisas que vêm preocupando as sociedades humanas, os movimentos
de defesa dos direitos da pessoa em todo o mundo é exatamente essa, de repente começam a
aparecer outros valores na sociedade pelos quais
as pessoas lutam e o valor à vida vai ficando
em segundo plano.
Foi lembrado aqui por um dos conferencistas
o que ocorreu na Alemanha, em 1934, até quando
os exércitos aliados entraram no campo de concentração e encontraram o resultado do holocausto contra os judeus. Mas, começou como?
Começou com os métodos que defendiam a
teoria da sociogenética, os médicos de Hitlerque
chegavam à conclusão de que as pessoas portadoras de deficiências deveriam ser eliminadas e
passaram a eliminá-Ias. Lá na frente começaram
a eliminar crianças que nasciam com um simples
defeito na orelha. Mais adiante, começaram a matar meninos que faziam xixi na cama e terminaram
destruindo 100 milhões de judeus, por quê? Porque passou-se a dar um valor relativo à vida.
Penso eu que o direito à vida da pessoa é que
deve significar a condicionante para todas as
ações humanas, todos os nossos atos humanos
em sociedade devem estar condicionados por este vetor, o direito à vida e aí me parece que esta
proposta que estou fazendo tem ligações, com
respeito à questão da interrupção da gravidez.
Eu queria que a SI'" me ajudasse a situar este
pensamento com respeito à proposta que encarmnhamos,

A SR' CONSTITUINTE EUNICE M1CHlLES Se me permitem uma palavra. Seria um desagravo às feministas a maneira como o Constituinte João de Deus Antunes se referiu a elas.
Quando me perguntam se eu sou feminista, eu
sempre pergunto: "o que é ser feminista?" Porque,
se ser feminista é defender uma participação
maior, mais efetiva da mulher, o crescimento da
mulher, a sua participação a nível da lei, a nível
de participação na sociedade, eu sou feminista.
Agora, se ser feminista é declarar guerra ao homem, eu não o sou.
Agora, eu só queria dizer ao Constituinte João
de Deus Antunes o seguinte: ai de nós se não
fosse a coragem das feministas. Nós estaríamos
ainda hoje lutando pelo voto. (Palmas.) Estariamos ainda hoje discutindo se a mulher teria ou
não o direito ao voto, porque foi uma feminista
corajosa que encostou este velho Senado aqui,
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há anos, e conseguiu o voto da mulher. Agora,
evidentemente às vezes se diz: é a mulher mal-amada. Eu não sou uma mulher mal-amada. Eu
sou uma mulher divorciada, sim, mas não me
considerei nem um dia uma mulher mal-amada.
Tenho uma família bem estabelecida, com cinco
netos maravilhosos. Não me considero incluída
nesse caso de que a mulher que é bem-amada
é aquela que é submissa, aquela que não luta
por seus direitos, aquela que não fala sobre si.
Quando me perguntavam, nas minhas palestras sobre o direito da mulher, se o casamento
antigamente era mais bem sucedido, eu respondia que sim, porque havia um chefe, um mandava
e outro obedecia.
Ora, é simples: No tempo em que eu pegava
uma chibata e dizia para o meu filho: "ou você
me obedece ou te bato", é claro que ele me obedecia. Agora, hoje, quando são duas cabeças
adultas pensantes, a relação ficou mais difícil, é
óbvio.Mas quando essa relação existe,ela é maravilhosa, ela é perfeita, que não é uma relação
daquela de que um manda e outro obedece. Apenas para desagravar um pouquinho. No resto,
estou de acordo com o Senhor, acho que existem
mulheres fantásticas, maravilhosas, amadas, que
sabem amar e lutam pelo direito da mulher, porque ai de nós se não lutarmos. Ninguém vem
nos trazer de bandeja o direito à nossa participação, ou direitoalgum. Foi pela luta dessas mulheres corajosas que nós conseguimos aquilo que
já conseguimos. Muitoobrigada.

o SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS ANTUNES - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS ANTUNES - Quero dizer-lhe que talvez eu tenha
sido infeliz em não me ter referido especificamente a respeito do aborto. Eu acho que as mulheres devem lutar, como lutaram pelo voto e
por outras coisas mais que elas talveznão tenham
o direito de fazer como nós homens fazemos.
Agora, eu me referi especificamente a essas que
lutam pela legalização dessa morte, que é o aborto, desse crime que querem oficializar. Se nós
hoje estamos lutando pela pena de morte para
matar esses facínoras, bandidos que matam e
atentam contra as nossas famílias, nós também
temos que repensar um pouco e ver que esses
que estão hoje lutando a favor da legalização do
aborto também são assassinos em potencial. Eu
quero lhe dizer que eu não tive a intenção de
feri-Ia, especificamente nessa parte, nem a V. Ex"
nem a ninguém aqui dentro. Eu sou sincero. ligora, a respeito do aborto, se for preciso brigar,
eu brigo. Muitoobrigado.
A SRA. ELEONORA M.DE OLIVEIRA - Agora
eu vou primeiro agradecer à Constituinte Eunice
Michiles as palavras não só pela parte que me
cabe, como feminista, que está na luta, mas por
todas as mulheres. Ouso aqui agradecer em nome de todas as mulheres brasileiras que estão
na luta e que não têm a oportunidade de estarem
aqui neste debate tão produtivo,para que a gente
possa conhecer e debater as idéias.

Eu também diria que sou uma mulher divorciada, tenho dois filhos maravilhosos e me julgo
absolutamente bem amada, feliz e saudável,tendo
autonomia sobre a minha própria vida, decidindo
sobre os meus projetos de vida.
Sobre essa questão que a nobre Constituinte
colocou, de mal amada, bem amada, eu acho
que é uma questão já muito discutida e a gente
vaiter que discuti-Ianesse amplo debate da Constituinte.
Em relação à questão colocada pelo nobre
Constituinte, à sociedade, Excelência, incumbe
assegurar o direito à vida a partir da concepção.
Em primeira mão, eu não concordaria com essa
formulação, porque é muito difícil discutir o momento em que o embrião passa a ter vida ou
não. Então, discutir o direito à vida para definir
essas questões tão polêmicas que se têm discutido hoje, da interrupção de uma gravidezindesejada, é muito complicado, porque é uma discussão teosófica, é uma discussão pela qual eu tenho
todo o respeito por ela e assumo discuti-Ia. Mas
eu acho, como V.Ex' próprio disse, que é muito
difícil estabelecer qual é o momento em que pode
passar a ser considerado como vida.São posições
divergentes que nós temos a nível da sociedade
brasileira. Então esse debate serve para isso. Eu
preferiria, na minha opinião, na minha posição,
colocar como direito do cidadão, porque o direito
do cidadão é abrangente àquele cidadão que participa, que decide e que tem direitos garantidos
por esta Constituinte. Respeitando a posição de
V. Ex", com todo o respeito que me cabe, como
mulher, como cidadã, eu acho que nós só vamos
conseguir discutir o aborto do ponto de vista de
saúde pública. Discuti-lo do ponto de vista do
direito à vida, nós vamos ficar aqui eu diria que
quase eternamente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Eu só
queria dizer que eu não questionei a questão do
aborto. Quando eu formulei essa questão, eu não
pensei em nenhum aspecto da vida,numa fórmula de suprimir a vida. Eu acho é o seguinte: se
hoje a sociedade brasileiradesenvolveuma verdadeira campanha no sentido de que a mulher e
o homem naturalmente tenham o direitoa melhor
acesso à saúde, a melhor alimentação, a fim de
proteger inclusive o direito da criança, a criança
que está no ventre, está preocupada com essa
vida.
A SRA. CONSTITUINTE ELEONORA M. DE
OLIVEIRA - Sem dúvida!
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Eu levei a esse ponto, a partir da concepção, por entender que não haverá vida sem concepção. A vida
é interrompida a partir do primeiro instante; o
processo da vida não teria como prosseguir. Então haveriaque me definirpor um dado momento,
já que formulei essa questão, que acho de fundamentai importância. E eu quero dizer à senhora
que eu fui longe na investigação que fiz sobre
essa questão de valor absoluto e valor relativo
à vida. É muito perigoso o que está ocorrendo
em nosso País hoje, porque se não se quer respeitar a criança que está no ventre, já não se tem
respeito à criança que já nasceu. Talvezseja esta
uma das dramáticas conseqüências da forma co-
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mo a sociedade está vendo hoje a chamada criança abandonada. Estão com peninha delas alguns,
outros estão querendo dar este ou aquele tipo
de proteção. Se nós sairmos hoje a qualquer lixão
da cidade grande, nós vamos encontrar essas
crianças a quem o direitoà vida está sendo negado. Por quê? Porque o valor absoluto à vida não
está sendo respeitado. Ela, sim, ela, criança, que
sabe que a sua vida tem um valor absoluto para
ela, e ela tem intuição disso, está procurando sobreviverde qualquer forma, comendo o resto que
a sociedade joga no lixo, e está assaltando, furtando, roubando, está procurando sobreviver,porque
o que está em jogo é a sua vida.Para a sociedade,
a vida dessa criança está tendo apenas um valor
relativo. Encerrando, tive alguma experiência,
identificando-me agora para a senhora: fui Presidente da FUNABEM, e entreilá para ver se estruturava aquela instituição. E percebi que aquilo é
muito grave, porque é um órgão que satisfaz aos
interesses da sociedade brasileira,e não da criança. A sociedade que quer ficar livre da criança
que está criando problema, tem uma solução:
mandá-Ia para as instituições da FUNABEM. Então ela é uma ótima instituição para a sociedade
e terrivel para as crianças deste País. Então este
valor relativome preocupa, porque, se hoje transigimos desta forma, amanhã chegaremos até à
pena de morte. Temos alguns Constituintes favoráveis,em decorrência dos crimes que vêm sendo
praticados por pessoas, mas essas mesmas pessoas não estão levando em conta a brutalidade
do crime que o Estado está praticando com a
criança, transformando-a em marginal, para depois colocá-Ia num pelotão de fuzilamento, destruindo sua vida. Não sei se esse Estado injusto
tem o direitode buscar essa forma de fazerjustiça.
Estou absolutamente certo de que não. Eu haveria
de optar por um dado momento: se a partir da
concepção, se a partir de determinado mês da
gravidez. Só acho que se a sociedade e o Estado
não têm meios nem interesse de proteger a vida
da criança no ventre materno, a vida dessa criança
pás-nascimento já fica sem proteção. E talvezpor
aí a gente encontre uma das causas. Estava eu
no Rio de Janeiro vendo o concurso dos cães
de luxo, e sai de lá apavorado - presidindo a
FUNABEM naquela época - de ver que as cachorrinhas tratadas com todo o desvelo, colocadas ao abrigo de qualquer sofrimento, de qualquer
aflição, de qualquer violência, estavam lá desfilando, muitas delas com um toque de fita lá no
alto do cabelo amarrado na cauda. Que gracinha!
E ali perto, no lixão da Lapa, no centro do Rio
de Janeiro, as crianças sobrevivendo,muitas delas
morando nas galerias de um casarão desgraçado,
imundo e úmido, que a gente cansou de visitar.
~ coisa m~ apavora.
Confesso à Senhora que com a responsabilidade que a gente tem como pai, como cidadão
e agora como Constituintede encontrar caminhos
para a solução desses problemas, fico apavorado
com a transigência com respeito ao fato de a
partir de que momento eu vou ter de procurar
proteger o direito do cidadão à vida.
A SR' ELEONORA M. OLIVEIRA - Eu queria
fazer mais uma colocação aqui dentro desta discussão, que é a seguinte: quando a gente coloca
o direito à escolha, estamos colocando, como
já disse anteriormente, e reforcei, estamos reivin-
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clcando o direito à educação sobre o corpo, a
informação e a educação sobre os métodos contraceptivos, porque uma mulher que tem acesso
aos métodos, que tem condições de escolher qual
o método que melhor lhe serve frente àqueles
3 aspectos que coloquei: bio, psíquico e social
- no meio em que ela está inserida - essa mulher tem condições, ela está dando o primeiro
passo..

o SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) mim, essa é uma posição controversa.

Com tristeza, ouvi de um colega médico dizer
para mim uma coisa: Deputado, no primeiro mês
de vida não há nenhuma diferença entre uma
criança que está nascendo e um filho de jacaré".
Só que eu disse para ele: "o Senhor não deita
com nenhum jacaré para gerar filho". É ser humano, é gente. Talvez eu não tenha ainda uma idéia
absolutamente clara. Parece-me que um ponto
com o qual não posso transigir é o de que o
direito à vida é um direito absoluto.

Para

A :SRA. EUONORA M. OLIVEIRA - Ela está
dando o primeiro passo para garantir o seu direito
à vlda, E quando ela opta por ter um filho,quando
ela opta por querer engravidar para ter um filho,
essa mulher vai garantir o direito daquele que
ela escolheu e optou por trazê-lo ao mundo. Essa
mulher, que tem todos esses direitos colocados
por mim anteriormente, e recolocados agora, dificilmente terá de lançar mão do aborto para interromper uma gravidez indesejável.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Muito
bem!
A SRA. ELlONORA M. OLIVEIRA - Temos
atualmente, no Código Penal, o art. 128 que prevê
que no caso de estupro e no caso de risco de
vida da mãe, é permitido o aborto. O que acontece? Ele não é regulamentado pela rede pública.
Temos pareceres de eminentes juristas, como citei aqui, DI'. José Carlos Dias e outros tantos,
temos o parecer da advogada do Conselho Nacional da Condição Feminina, Dra. Iales, que já se
pronunciou sobre a recuperação da credibilidade
da fa:la da mulher e da credibilidade da polícia.
Quando a mulher vai à Delegacia e presta queixa
do estupro, essa mulher, não pode levar a termo
uma gravidez, em decorrência de um estupro.
A releçêo dessa mulher com esse filho são relações complicadíssimas, são relações difíceis de
serem levadas, porque o estuprador estuprou, engravidou e se mandou.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Quero
dizer .3 V.S' de que minha solidariedade às mulheres na busca de todo este campo do Direito é
ímensa. Estou, a partir da minha casa, absolutamente solidário com essa busca e aplaudindo
todas as conquistas que as mulheres têm colocado. Apenas pedi que todos nós situemos o nosso
pensamento e façamos uma reflexão desapaixonada com respeito à questão do direito à vida.
A vída não é minha, a vida da criança que está
lá não é minha; não é também da m're; a vida
é da críença, Acho que todos os meios que ela
tiver ele lançar mão para evitar a concepção que
ela náo quer, concepção irresponsável, ela deve
fazer o aborto. Mas a partir da concepção, penso
que aquela vida já não é mais dela. A vida, para
mim, é do indivíduo, é daquele que a tem. E
essa ElU tenho a obrigação de respeitar, porque
se não respeito isto, a partir de lá, passo a não
respeitar a do cidadão que está sentado do meu
lado. Então eu perguntaria: Qual é a diferença?
Esse apenas dentro da sociedade em que ele
exige, da sociedade organizada, ele incorporou
ao seu modo de ser direitos, valores, aprendeu
a defender seus direitos; o ser de lá, não, ainda
não; o ser de lá está ainda numa dependência.

Estão inscritos os Constituintes Iberê Ferreira,
Eraldo Tinoco e uma ilustre visitante, que pela
primeira vez nos dá a honra de estar aqui: é a
Constituinte Benedita da Silva. S. Ex' vai ter que
se retirar. Se os Constituintes inscritos em primeiro lugar não se importarem, posso ceder-lhe a
vez. (Pausa.)
Não havendo objeção do Plenário, vamos ouvir
a Constituinte Benedita da Silva.
A SRA.CONSTITUINTE BENEDITADASILVA
- Quero agradecer aos Constituintes a atenção,
porque aqui temos que ser polivalentes, temos
que nos multiplicar na medida em que precisamos estar numa série de Subcomissões, não só
prestando nosso testemunho, mas apreendendo,
porque estamos aqui num exercício enorme, e
este tema "família" é um tema que realmente
chama a atenção de todos nós. mas que ainda
não tivemos tempo de discuti-lo. Temos alguns
conceitos de família que nos parece fugir à questão da normalidade brasileira. Uma coisa podemos considerar normal, a nível do formal, mas
a realidade em que estamos vivendo é outra. Então, hoje, a família brasileira tem uma série de
direitos que lhe foram usurpados até por um processo histérico, e entendemos perfeitamente isso.
Na questão da evolução de todos os ganhos
que a sociedade tem tido até hoje no conceito
estabelecido pela família, a mulher tem uma desvantagem, e existe até uma defasagem a nível
do Direito, dentro dessa chamada concepção de
família.E nesse sentido temos procurado dar uma
contribuição, e esta contribuição passa até pelo
espírito muito mais da solidariedade de entender
essa defasagem e de se fazer justiça num determinado momento, e até colocamos a questão da
lei da vantagem.
Queremos colocar uma coisa que para nós é
importante neste momento, a nivel da questão
da família que se está discutindo. Pensamos que
a família pertence a uma classe social diferenciada
com todos os seus complexos. A família não é
uma família em que se estabeleceu o que deveria
ser um homem, uma mulher, um filho, dois, três
ou quatro. O conceito de família para nós passa
também pela responsabilidade que cada um de
nós assume de estarmos juntos, decidindo sobre
nossas vidas. E neste sentido é que vemos essa
família. Mas até num processo a nível da questão
do Direito, ficamos institucionalizando as coisas
que consideramos como coisas que poderiam
ser até mais livres. Observamos que a questão
do casamento passa pela mulher como um rolo
compressor dos mais fortes, e aí, ela não tendo
o que chamamos de casamento institucionalizado, vamos institucionalizar a nossa relação, e nesse sentido ela tem uma perda enorme.
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Então, diante dessa situação, ela é vista de uma
maneira totalmente diferente da que as outras
mulheres são vistas; ela não era uma mulher decente, ela era uma mulher imoral, era uma mulher
que a gente não dava muita atenção. Porém, Srs.
Constituintes, essa mulher, de uma maneira ou
de outra, pertence à família de cada um de nós:
é mãe, é filha, é avó, é a companheira, é a esposa,
e muitas das vezes falta-lhe a solidariedade de
entender os seus momentos, as suas necessidades. E aí ficamos muito preocupadas quando
estamos tratando da questão da família. Nós nos
prendemos a um determinado tema, que tem sido
por demais polêmico e não avançamos na discussão do direito de exercer plenamente uma cidadania, onde questão e tema envolvem toda uma
visão filosófica, ética, moral. religiosa e coisas
mais, e fazemos uma reflexão por um ângulo e
não a fazemos por um outro. Estamos cristalizando posições em termos do Sim ou Não, quando a realidade brasileira nos aponta para um outro
caminho que talvez ainda não tenhamos encontrado, mas que é preciso discutir.
Ficamos perplexos diante de uma situação dessas, não dizendo que estamos favoráveis ou contra alguma coisa. Apontamos caminhos e soluções para casos tais, como presenciamos em todo trabalho comunitário que se desenvolve com
as nossas crianças que pertencem à nossa familia
e que já são violentadas no seu lar. Essa violência
não passa única e simplesmente pelo que podemos chamar de violêncía uterina. Na medida em
que essa criança é estuprada pelo seu pai, pelo
seu irmão, pelo primo, ela tem que conviver com
toda essa situação. A violência se dá muito mais
na criança do'sexç feminino. Ficamos pensando,
no trabalho que faço a nível da família constituida
hoje na nossa sociedade, nas favelas onde as filhas que conheço carregam um, dois ou três filhos
do seu próprio pai que mora na casa com sua
mãe. É opressão, é violência! Como iremos tratar
dessas questões? Como iremos tratar de questões
como a que chamamos de gravidéz de risco, se
não refletirmos em tomo do que significa ser vida?
Vida, para nós, dentro da nossa visão filosófica,
moral, cristã nos impede de fazer um aborto ou
coisa parecida. Mas toda a sociedade está enquadrada exatamente nessa ética, nessa moral, nessa
ercem neste momento, enquanto Constituintes,
em garantir que haja alternativas que possam resolver situações tais que não atinjam indiretamente a nós, mas que atingem um número considerável de mulheres que estão sendo violentadas
a cada dia? Não devemos cristalizar as posições
nem fechar os caminhos que possam levar a uma
alternativa. Só devemos trabalhar isso a nível da
questão do Direito,não 'dá para trabalhar de outra
forma. Temos o dever, hoje, neste momento
constitucional, de garantir um avanço a níveldesta
discussão.
Gostaríamos de fazer o nosso apelo de mulher,
o nosso apelo de mãe, de avó, o nosso apelo
de companheira, de esposa, o nosso apelo de
irmã e de uma pessoa que vive a sua vida e.tem
todas as experiências de uma evangélica, de uma
mulher que crê na vida, de uma mulher que defende a vida, que tem uma reflexão que leve em
consideração todo esse complexo social em que
cada uma de nós está vivendo. E a partir daí
pensamos que vamos amadurecer e dar oportu-
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nidade àqueles que, de uma maneira ou de outra,
hoje estamos representando, e que querem ver
inscrito na Constituição pelo menos algum artigo,
algum parágrafo que lhe dê o direito de exercer
a sua cidadania, de ter a sua garantia a nível de
uma política de saúde que possa atender a mulher
em toda a sua plenitude. Não podemos isolá-Ia
desse processo. Não podemos deixar de reconhecer que quando estamos falando da vida, uma
vida que está no útero de uma pessoa, temos
de entender também todo o complexo que envolve essa pessoa. E a partir daí, então, vamos poder
escrever com todas as letras tudo aquilo. E se,
no final de todas as discussões entre nós, não
chegarmos a um denominador comum, é muito
importante que determinados temas levemos para o grande debate, o debate que se dará no
seio da sociedade. Pode ser com perdas ou com
ganhos, mas que não fechemos totalmente as
portas, garantindo pelo menos, dada a situação
que hoje já podemos visualizar, que não haja um
retrocesso. Se não podemos avançar, que não
haja também um fechamento das portas para
a conquista que já tivemos, a nível de altemativas,
e que possam atender mulheres no caso de estupro, que possam atender mulheres no caso de
gravidez de risco. Nós, mulheres, sabemos o que
isto significa para nós. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Roberto Augusto) - Pela
ordem de inscrição, concedo a palavra ao nobre
Constituinte Iberê Ferreira.
O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA -

Sr. Presidente, eu praticamente não tenho nenhum questionamento a fazer aos Srs. Conferencistas no dia de hoje. De certa forma concordo
com tudo o que foi dito e explanado aqui.
Eu queria inicialmente, Sr. Presidente, reportar-me aqui à feliz intervenção da nobre Constituinte Eunice Michiles, quando S. Ex" falou da
importância da educação, fazendo com que o
Governo inclusive possa levar um programa de
educação alimentar a bom termo. Não somente
concordo com a nobre Constituinte Eunice Michiles, como acho que é fundamentaI que nesta
Constituinte possamos reestruturar realmente todo o processo educativo. Nós não devemos tratar
somente do problema da educação alimentar,
mas da educação sob todos os níveis, sob todos
os aspectos, a educação no que diz respeito à
saúde, à higiene, à alimentação, a tudo, enfim,
porque a base de tudo isso é realmente a educação.
Eu ouvi com mujta atenção os questionamen-

tos que foram feitos pelos Constituintes, inclusive
Ó do Constituinte João de Deus Antunes, que
disse que os valores estavam sendo substituídos
pela televisão, pelo rádio, pelos jomais. Sempre
nós voltamos ao problema da educação, da informação. As pessoas que trocam os seus valores
pelos da televisão e do rádio, são pessoas que
não têm realmente instrução, são pessoas que
não tiveram acesso à educação, e sem consistência ficam realmente mudando de posição.
Acho por isso mesmo que a educação é fundamentaI às mulheres para os meios anticonceptivos, enãrn, tudo isso é fundamentaI a que tenhamos uma educação, um processo de informação
, em nosso País. Eu ouvi o Dr, Barbato falar da
in]?ort&ncia da alimentação. Eu queria apenas

mostrar, concordando exatamente com ele, a importância do processo educativo.
Eu tive oportunidade de, no meu Estado, dirigindo a Superintendência da LBA, coordenar um
programa de creche para atendimento às crianças
filhos de trabalhadores que estavam na emergência, na época de uma grande seca do Nordeste.
E para as primeiras creches que nós fizemos tivemos de contratar pessoas que seriam encarregadas dessas creches, pessoas que recebiam
orientação, que eram preparadas para trabalhar
com as crianças. Mas como as coisas do Brasil
sempre acontecem assim, em pouco tempo veio
uma outra contra-ordem dizendo que era para
instalar a creche, mandar comida, e não havia
mais dinheiro para preparar as pessoas. E então
tivemos a oportunidade de ver a diferença de uma
creche - e eu falo em creche porque é um outro
assunto que nós vamos debater aqui - que tinha
uma monítora, que tinha uma pessoa preparada,
que tinha recebido a orientação, que tinha criatividade, e de outra que era dirigida por uma leiga.
Essas que eram dirigidas por leigas, depois de
um certo tempo se transformaram num verdadeiro depósito de crianças. Nessa hora, nós vemos que a alimentação é necessária, mas é fundamentaI que tenham também instrução. Com toda
deficiência de recursos, não tinha mais dinheiro
para comprar pasta, escova, as outras improvisavam: tiravam a raspa do juá e faziam pasta,
que tinha um valor fundamentaI. Elas improvisavam brinquedos, introduziam hábitos alimentares diferentes de outros que tinham na região,
isso corroborando com o que foi dito pela nossa
Constituinte Eunice Michiles.
Então eu queria com isso mostrar a importãncia que tem realmente, e eu concordo inteiramente com a nossa Constituinte, a educação, a
instrução na nossa sociedade.
Queria dar uma palavra em favor também da
luta das mulheres em busca dos seus direitos.
Eu sou do Rio Grande do Norte. No Rio Grande
do Norte foi onde essas primeiras conquistas se
evidenciaram. Primeiro foi o voto feminino. A primeira prefeita constitucional foi eleita no RioGrande do Norte; a primeira deputada foi também
eleita no Rio Grande do Norte. Isto me vincula
de certa forma à luta das mulheres para encontrar
maior espaço na nossa sociedade.
No que diz respeito ao assunto que realmente
polarizou o debate, apesar de que talvez nem sequer vá constar do texto constitucional, que é
o aborto, é evidente que eu, até hoje, me tenho
posicionado a favor do aborto terapêutico, quando ocorre o risco de vida, e também na interrupção da gravidez por estupro. Não tenho uma posição firmada no que diz respeito ao aborto pela
má formação fetaI. Mas estou de acordo com
a Constituinte Benedita da Silva, que falou há poucos instantes. Eu acho que nós não devemos
fechar inteiramente essa questão. Eu acho que
é uma questão tão séria, que envolve tantos problemas que envolve tanta coisa, que é necessário
que nós possamos continuar. Não é possível que
daqui para o dia seis tenhamos que esgotar o
assunto, e tenhamos que dizer "sim" ou "não"
a uma questão que mexe com tanta gente e com
toda a nossa sociedade. (Palmas.)
Então eu queria fazer estas colocações, esperando que estes debates possam continuar. Eu
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acho que nós estamos tendo não somente debates interessantes, importantes para a nossa Subcomissão, mas nós estamos também num processo de aprendizagem permanente, ouvindo
pessoas que estão trazendo as suas posições, as
suas opiniões, pessoas dos mais diversos segmentos da sociedade. Então nós não podemos
ver somente sob uma ótica, nós estamos ouvindo
as pessoas que convivem com os problemas sob
diferentes óticas. E isso é importante para que
possamos realmente ter uma posição firmada,
e com isso apresentarmos, oferecermos à sociedade brasileira um texto constitucional mais próximo da aspiração de toda a nossa comunidade.
Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO A minha interferência, neste momento, não é na
qualidade de Relator.
Eu gostei muito das colocações da Dr' Eleonora, quando ela coloca o problema do direito
ao corpo, o direito que a mulher tem sobre o
seu corpo como um direito do cidadão. E talvez
essas questões tenham que ser assumidas, exclusivamente pelas entidades feministas, porque é
possível que esses aspectos não digam respeito
tão intemamente às pessoas de sexo masculino.
Mas sob esse ângulo, dentro desta ótica, eu até
posso inscrever-me no Conselho dos Direitos da
Mulher, porque me coloco inteiramente favorável
a esse tipo de enfoque.
E aqui, só para descontrair um pouco, dei a
ela razão não só pelo aspecto poético, mas até
pela afirmação do poeta popular, quando indaga:
"quem sou eu para ter direitos exclusivos sobre
ela?". De sorte que, dentro desta ótica, é evidente
que tudo passa pelo processo educacional.
As colocações do Dr. Daniel estão perfeitamente incluídas neste contexto, sempre dediquei a
minha atividade profissional ao setor da educação, pois considero que o problema número um
do País é educacional.
Vejam bem: eu tinha feito esta anotação, a DI'"
Eleonora, numa resposta, disse quase exatamente
o que eu tinha escrito. Quem conhece perfeitamente o funcionamento, os mecanismos biológicos, quem tem capacidade para decidir o momento da concepção, é evidente que não precisará nunca recorrer a um aborto, por exemplo,
porque terá exercido uma decisão que não lhe
permitiu uma gravidez.
Agora, dentro desta colocação, eu concordo
inteiramente. E acho que aí está o caminho para
ser seguido. É evidente que este não é um camínho que vá ser indicado na' Constituição. Corno
a maioria dos problemas brasileiros, não é o texto
constitucionál que vai resolver isso, porque se o
texto constitucional pura e simplesmente resolvesse o problema, nós não teriamos quatro, cinco
ou sete milhões - o número aí varia conforme
a fonte estatística - de crianças inteiramente fora
do processo educacional, fora da escola, marginalizadas. A Constituição, desde 1891, já previa a
educação como sendo obrigatória. Isso nunca foi
cumprido e não se tem sequer nos textos legais,
a possibilidade de argüir quem é responsável por
isso.
Desorte que, mesmo considerando todas essas
questões, eu vou mais diretamente a essa questão
do aborto terapêutico ou do aborto provocado
por uma violência. Ninguém, senão as pessoas
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diretamente envolvidas nesta questão, pode, de
bom juízo,decidir a esse respeito. (Palmas.)
Eu considero esse um aspecto semelhante ao
problema da eutanásia, que é também uma grande questão moral que se discute. Na questão da
eutanásia talvezas coisas sejam mais fáceis, porque uma pessoa que estã em vidavegetativa,muitas vezes sem nenhuma chance de recuperação,
às vezes anos a fio em cima de um leito, ela
traz uma história, ela traz um conjunto até de
emoções inter-relacionadas com as outras pessoas, e a tendência natural é que ninguém quer
a pratíca da eutanásia num parente, num amigo,
numa pessoa próxima, sempre na esperança de
uma melhora, quando do ponto de vista cientifico
estã inteiramente fora de possibilidade de melhorar. .J'v\as esse conjunto de coisas faz com que
as pessoas pensem: vamos nos agarrar ao último
fio de esperança.
Aflora,vamos considerar nas pessoas que estão
diretamente ligadas a nós, por exemplo, uma gravídez provocada por um estupro. Muito bem, é
a defesa à vida, eu concordo com essa concepção. A defesa à vida deve ser um princípio geral
pelo qual se deve lutar em todos os aspectos.
Vamos colocar isso um pouco em nós mesmos,
que o fruto daquela gravidez provocada de uma
forma violenta vá trazer pela sua vida afora, se
aquela vida vingar,tantas e tantas conseqüências.
Eu acredito que só a pessoa envolvidana questão
é qUI~ pode decidirisso. Não sei qual seria a minha
posição se uma filha minha, se minha mulher
surgnsse grávida dentro de um processo desses,
eu não sei. E olhem que não tenho preconceitos
exagerados. Eu, por exemplo, tenho uma filha
adotiva, filha de mãe solteira; eu lhe dei o meu
nome, o nome da minha mulher; procuro ser
tão liberal que na época que pude, em função
de condições legais, adotá-Ia, ela já tinha compreensão de que não era minha filha, ejá conhecia
toda a história. Eu deixei então que ela decidisse
qual o nome que ela queria usar, e, para grande
aleqría e contentamento meu, ela quis usar o meu
nome.
De sorte que não tenho esse tipo de preconceito, mas eu não fui atingido por um problema
dessa ordem. Se for,como eu me colocaria diante
de uma lei que impedisse inteiramente uma decisão consciente de não dar continuidade àquela
formação biológica? Então, considerando a questão sob esse ângulo, é a minha opinião pessoal,
e fiz questão de diferenciar a minha posição pessoal da de Relator, porque tenho compromisso
com esta Comissão, vou, no meu parecer, traduzir
ao máximo possívelas opiniões médias. Mas dentro da minha convicção pessoal, não vejo como
a lei possa proibir uma decisão dessa envergadura.
Concordo que esse não é um detalhe para surgir no texto constitucional. Estamos aqui repensando a sociedade, e naturalmente que os debates, as idéias, as proposições aqui discutidas podem não refletirno texto constitucional, mas poderão refletirnos textos ordinários subseqüentes.
Então acho que a discussão é plenamente válida.
Acredito que esta decisão só pode ser tomada
pelas pessoas envolvidas. É a mesma questão
da glavidezde risco. Quem pode tomar essa decisão ne não as pessoas envolvidas?
Conheço casos de pessoas que assumiram o
risco e que se deram bem. Também todos nós

conhecemos decisões cujo resultado foinegativo,
muitas vezes perdendo-se a vida do feto, da criança, e perdendo-se, também, a vida da mãe. Quantos e quantos casos a literatura médica não registra essas questões? Como nós decidirmos que
não? Não pode é de uma contravenção fazer-se
um aborto terapêutico; a mulher tem que assumir
todo o risco; isso poderá refletirinclusive na sua
descendência. Se ela tiveroutros filhos que precisam da sua vida,da sua companhia, da sua assistência não estamos valorizandoum aspecto, mas
desprezando outro?
Então, na minha convicção, a lei não pode tirar
a possibilidade de, que as pessoas informadas,
culturalmente em condições, possam tomar essas decisões, ou seja, nós não podemos, em absoluto, fazer - e aí concordo inteiramente com a
colocação da Constituinte Benedita da Silva com que a nossa convicção impeça outras pessoas de tomarem decisões que lhes digam respeito ún~ca e exclusivamente.
Vejam que tudo isso eu falo dentro de uma
concepção e de uma filosofia de vida que tenho.
Acho que o direito e a liberdade de cada um
cessa na hora em que interfere no direito e na
liberdade do seu próximo. E é dentro dessa concepção que <depois de muito refletir, de muito
analisar, de conversar, de indagar, neste presente
momento, tenho a minha convicção de que o
aborto não deve ser genericamente legalizado.
Disso estou convencido, porque do contrário nós
estaríamos permitindo que se produzisse uma
verdadeira desorganização da sociedade, a promiscuidade, a indústria,tudo isso irianaturalmente influenciaro comportamento coletivo.Mas nos
casos em que isto represente um risco, ou represente um dano moral grave de uma gravidez adquirida contra a vontade da mulher, acho que
a lei não pode proibir.
Esta é a minha opinião, e, nesse aspecto, eu
concordo com as colocações da DI'" Eleonora,
como concordo, também, com as colocações do
Dr. Daniel Barbato.
O SR. CONSTIfUINTE ERVIN BONKOSK/ Sr. Presidente, quero fazer algumas observações
sobre todo o tema já desenvolvido, analisando
todos esses direitos expostos no movimento das
mulheres brasileiras. Quero deixar bem claro, DI'"
Eleonora e senhoras presentes aqui, minha ilustre
ConstituinteEunice Michiles, que tenho defendido
através dos anos direitos iguais para a mulher,
direitos que se caracterizam sempre pela harmonia, pelo diálogo. Existe um certo machismo: para
onde o homem vai,a mulher tem que ir.Eu assim
não concordo. Acho que tudo deve ser em função
de um entendimento, onde se observe o melhor
para o casal. E para que haja esse entendimento,
é evidente que se exige um nível cultural, um
nível instrutivo para o homem e para a mulher.
Um exemplo: quando os meus filhoseram pequenos, eu fazia a minha programação de fírn de
semana em comum acordo com a minha esposa,
para qualquer lugar. Na medida que eles foram
adquirindo a primeira adolescência, a segunda
adolescência, eu passei a exercer o diálogo com
eles, perguntando: interessa a vocês fazerem um
fim de semana na praia, ou no campo, ou coisa
parecida? Então tem que se caracterizar todos
os direitos dentro do diálogo. Temos que ser realistas, nós vivemos num País subdesenvolvido.
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Eu apresentei um projeto à Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, que estã em tramitação, que serve para o Brasil.Temos que nos preocupar com o nível cultural do nosso povo, com
a qualificação profissional.O bóia-fria,como nós
chamamos, é aquele que procura qualquer emprego para ganhar, talvez,nem o necessário para
sua sobrevivênciae da sua família. E assim acontece porque ele não tem uma profissão qualificada. A mulher, da mesma forma. Quero deixar
bem claro até que ponto defendo a posição da
mulher na comunidade, na sociedade brasileira.
Eu quero, sr. relator antecipar uma proposta que
defendi em campanha eleitoral, nos palanques,
de dar uma assistência financeira para a mãe
abandonada, para a mãe desquitada, para a niãe
viúva, para a mãe solteira, essas quatro classes
que hoje saem de casa e não têm creche perto
para deixar os seus filhos, ou não tem creche
no seu município; saem em busca de algo, qualquer serviço para conseguir um mínimo de alimento para os seus filhos, e conseguem com
dificuldade. Como a própria doutora convive na
periferia, e tem uma vivência permanente com
a periferia, tem uma vivência permanente com
as classes sofredoras deste País, com as favelas
que são a grande maioria, então fico analisando,
meditando: o nosso mal é econômico-financeiro,
mas antes deste mal, é cultural. Temos que sair
para um programa organizado. Nós já falamos,
já discutimos nas reuniões anteriores que temos
de nos servir dos meios de comunicação. Sou
homem de comunicação, tenho rádioemissora,
sou um radiodifusor, tenho usado a minha rádio
para esses programas. Mas nós temos que fazer
isso a nível nacional. Por que tanta novela, que
destrói a família? Por que nós não lançamos programas instrutivos,educativos,anticonceptivos de
toda a natureza, evidentemente motivados para
que despertem o interesse de quem está ouvindo
de quem está assistindo?
Entrando no campo do aborto, sou radicalmente contra o aborto, DI'" Eleonora, mas diante de
tantas apresentações, de tantos esclarecimentos,
de tanta luz que nós já tivemos, hoje eu reflito
sobre o aborto provocado ou por estupro, como
também o terapêutico.
Dr. Barbato assisti várias vezes a regressões
hipnóticas.
Há pouco o Presidente, nosso Constituinte NélsonAguiar, se referiaaos menores carentes, abandonados, sem nome, que nós temos aos milhões,
sem escola e que são futuros marginais, futuros
criminosos. Mas nós também temos criminosos
economicamente estáveis,em situação até invejável. Recentemente em São Paulo, dois japoneses
esfaquearam aquela criança de família economicamente boa. Então eu assisti a várias sessões
dentro de clínicasespecializadas de regressão hipnótica. Os traumas que cada um traz desde a
vida intra-uterina,talvezfruto de um estupro, pode
provocar um criminoso em potencial amanhã.
Por isso, meu caro relator,aquela análise da ConstituinteBenedita da Silvanós temos que repensar,
temos que trilharesse caminho, analisar mais profundamente. Eu sou pelo texto friona Constituinte
da não adoção do aborto. Agora, ou pelo estupro,
ou terapêutico, eles devem ser discutidos mais
profundamente.
Agora, eu defendo o entendimento da mulher
sobre os direitos iguais, sobretudo a qualificação
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profissional dentro de um nível. Tem que haver
um programa nacional para esse desenvolvimento. A qualificação, a cultura, o rendimento, a retribuição do seu trabalho deve ser igual para a mulher em comparação ao homem.
Por isso, Dra. Eleonora, pelo que ouvi nas suas
explanações, pelo programa do Movimento das
Mulheres do Brasil, que já tomei conhecimento,
eu louvo esse trabalho e sou um Constituinte,
um cidadão que está ao lado das mulheres na
defesa de todos os seus direitos, porque todos
somos iguais perante Deus, e temos que colocar
Deus acima de nós.
O SR. DANIEL BARBATO - Sr. Constituinte,
eu queria colocar dois pontos de vista, em relação
a certos erros de expressão, em Medicina. Por
exemplo: aborto terapêutico, esse termo já foi riscado da Medicina moderna. Terapia é para tratar,
curar, e o aborto terapêutico mata. O que hoje
se chama de aborto terapêutico é a incompatibilidade matemo-fetaI. E essa incompatibilidade
matemo-fetal está diminuindo tanto quanto mais
se aperfeiçoa a parte técnica da Medicina.Existem
esses problemas na Medicina,mas tomou-se raro.
Hoje, levamos uma incompatibilidade matemofetal pelo espaço que quisermos, através da limitação pareteral.
Outra expressão é a chamada gravidez não desejada. Exceto no estupro, toda gravidez é desejada. E esse termo também não existe. O que
existe, hoje em dia, é gravidez não planejada. E
hoje, com esse arsenal de que dispomos quanto
à concepção, a mulher só fica grávida quando
quer ou quando é incompetente na administração
do seu corpo. Se queremos um corpo funcionalmente normal, equilibrado, temos que adrnínistrá-lo muito bem.
O que nós temos que fazer, Sr. Constituinte,
nós, educadores, é orientarmos a mulher brasileira, que não conhece o próprio ciclo menstrual,'
como o homem também não se conhece. Não
é só educar a mulher não, o parceiro também
precisa ser educado, porque não raro, Sr. Constituinte, nesse trabalho que faço na periferia de
Brasília - e conheço toda a nossa periferia, não
estou falando baseado em livros, estou baseado
na vivência que tenho - o que nós temos que
fazer é educar, é mostrar que existe um método
fisiológico, que, competentemente administrado,
tem uma porcentagem muito alta a ser acertada.
Quando o casal é preparado, orientado e respeita
aqueles dados básicos e, de época em época,
de dez em dez, de quinze em quinze dias, é
visitado por um agente, nós não temos dúvida
que vamos obter resultados muito bons com esse
dado geral. Com relação aos comprimidos, nós
temos que alertar a paciente de que, além de
tratar-se de hormônio, são agressivos à saúde
da mulher. A mulher paga um preço muito caro,
quando utilizacomprimidos e ninguém fala nisso;
surge uma irritabilidade, sua pele vai ficando pardacenta e opaca. Depois, essa irritabilidade se
traduz em cima do filho e do marido, além de
ser acompanhada por várias lesões, cardiopatias
de natureza grave, hipertensão, insuficiência cardíaca, a própria diabete e os tumores. A mulher
que usa comprimido está mais sujeita a essas
patologias do que as que não usam. Isto está
comprovado cientificamente.
Outra coisa, Sr. Constituinte, é a dificuldade
de se definir quando começa a vida. Nós que

trabalhamos em microscópio e fazemos a união
do espermatozóide com o óvulo, mostramos para
os nossos alunos que, a partir de umas 30, 36
horas após a formação do ovo, aparece uma energia, essa energia é vida. Nós, que estamos acostumados a observar, ficamos arrepiados ao ver a
vida aparecer ali. E o interessante é que, nas primeiras fases do desenvolvimento celular, a célula
se multiplica sem aumentar de volume, sem receber nada da mãe, a partir de um certo momento
é que ela passa a exigir o aparecimento de substâncias nutridoras para o seu desenvolvimento.
Então, são conceitos que temos que estudar,
temos que ser sinceros com as mulheres, mostrar
para elas os prós e os contras, as vantagens e
desvantagens. Agora, elas, como pessoas humanas, depois de mostrado cientificamente tudo, e
não depois de dar comprimidos de forma indiscriminada, não fazera opção delas. Esse é um direito
inalienável de toda pessoa, é o respeito à sua
existência como pessoa humana. O Sr. compreendeu, Constituinte?
Queria chamar a atenção para isso, porque,
nós que estudamos em laboratório, temos dedicação exclusiva. Eu não saio correndo para outro
emprego, não tenho outro emprego, eu mostro
o início da vida. O Sr. desculpe a minha veemência, mas defendo os meus pontos de vista cientificamente. Quero que uma pessoa me explique
cientificamente até o aborto do estupro, um estupro com gravidez é raríssimo, em medicina.
O SR. CONSTITUINTE ERWlNBANKOSK\Permita-me uma observação? Essa experiência
do acasalamento é feita em laboratório?
O SR. DANIEL BARBATO - É! Trabalhamos
no melhor laboratório de Citologia de Brasília,
Sr. Constituinte.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - O Sr. veja
o seguinte: se nós tivéssemos uma interpretação
tão rigorosa das coisas esse tipo de experiência
deveria ser proibido, porque a partir do momento
em que houve essa junção, e houve energia, tinha
vida, então, cancelar essa experiência seria, numa
concepção mais rígida, pôr fim à vida. (Palmas.)
O SR. DANIEL BARBATO - Mas, Sr. Constituinte, o Sr. me dê condições científicas e eu continuo a vida da pessoa. Agora, tem que me dar
condições científicas.
O SR. CONSTITUINTE ERWlN BANKOSK\Eu não discordo desse aspecto. Só estou querendo mostrar o seguinte: que esse conceito não
podemos, absolutamente, a meu ver, levar às últimas conseqüências, porque existem outros aspectos que envolvem; como o aspecto do próprio
íntimo da pessoa. Quer dizer, eu concordo inteiramente com todas as suas colocações menos com
esse rigorismo na parte, por exemplo, de considerar que é um crime interromper uma gravidez
provocada por um outro crime, que é um estupro.
O SR. DANIEL BARBATO - Sr. Constituinte,
eu respeito o ponto de vista das pessoas, mesmo
que elas não participem desse ambiente. O meu
trabalho é um trabalho sério, eu pesquiso e os
meus argumentos não são combatidos cientificamente. Eu quero um combate cientifico. E me
coloco à disposição do Sr. para conversarmos
sobre este assunto durante horas e horas, porque
eu tenho um conceito de ensino: só aprende
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quem participa. Quem não participa não aprende.
Além disso, temos que ter uma carga horária de
aprendizado, sem tempo não há aprendizado. É
por isso que mostro para os meus alunos tudo
o que a anatomia pode mostrar para que sejam
bons médicos. Eu ensino com disserações, disseco vaso por vaso, nervo por nervo, estrutura por
estrutura, para que eles vejam, porque essa memorização visual raramente se encontra hoje em
dia.
O SR. CONSTITUINTE ERWlN BANKOSK\ Dr.Barbato, apenas para deixar bem clara a minha
posição, acredito que não fui, em nenhum momento, contra essas suas colocações. Eu me detive em analisar as conquistas e a igualdade da
mulher, mas, dentro desses aspectos, estou inteiramente de acordo com o Sr.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - O nosso tempo já está bastante avançado, e temos três
pessoas da assistência que se ínscreveram para
fazer as suas perguntas. Aqui há a idéia de estipularmos um tempo de dois minutos para cada uma.
Temos a Dr' MaríliaLargura, Professora da UnB;
Ana Liese Turler, da UDF;e Carmem MariaSouto,
Historiadora. Nós vamos então...
O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO Relator - Sr. Presidente, dado o adiantado da
hora, eu sugiro que as pessoas que têm intervenção a fazer fizessem conjuntamente e, depois, as
respostas seriam dadas globalmente.
O SR.PRESIDENTE (Nelson Aguiar) -Fariam
então, as três perguntas, cada uma por sua vez,
e se daria oportunidade aos dois debatedores para
responderem no tempo certo.
Pela ordem, nós temos a De" MaríliaLargura.
A SRA.MARfUA LARGURA - Queria me apresentar rapidamente. Sou Professora da UnB, na
área de obstetrícia, sou enfermeira, parteira, e passei 25 anos da minha vida na maternidade, no
berçário, defendendo concretamente a vida humana. E essa defesa da vida humana me toca
e me emociona. Então, não vou falar sobre todos
os assuntos que aqui foram falados, mas apenas
sobre um que não foi tocado, e que acho que
a Comissão tem que tomar conhecimento para
decidir sobre o assunto, que é o seguinte: eu pergunto ao nobre Constituinte se S. Ex' sabe que
milhões e mIlhões de dólares são injetados anualmente, no Brasil, na contracepção? Então, esse
fato tem que ser estudado profundamente por
esta Comissão.
E eu pergunto: por que esses milhões de dólares compram as consciências dos nossos chefes
de cadeiras de obstetrícia de todo o Brasil? Qual
a razão? Será que eles nos querem poucos e
fracos? Uma população pequena, para que possa
ser dominada?
Então, gostaria que a Comissão estudasse também as pesquisas feitas pelo Ministério da Saúde,
no ano passado, que mostram claramente que
há uma queda brutal no coeficiente de natalidade
do povo brasileiro. São pesquisas feitas seriamente e que já mostram uma queda muito grande
de nascimentos no Brasil.
Esse aspecto, que considero de segurança nacional, deve ser encarado com seriedade por esta
Comissão. Os nossos vazios territoriais,mais cedo
ou mais tarde, vão ser ocupados, se não por brasi·
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leíros,por outros povos estrangeiros. Esses vazios
vão ter que ser ocupados um dia.
Então, este é um assunto muito importante.
Vejoque há uma confusão entre cessária, aborto,
estupro, quer dizer, são coisas muito confusas
que são jogadas nesta Comissão. Será que vamos
ter uma visão global do povo brasileiro, ou será
que:vamos ficar em coisas mais particularizadas?
Era isso que eu queria trazer como subsídio
à Comissão.
() SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) cedo a palavra à SI'" Ana Líeser Toler.

Con-

ASRA ANA UESER TOLER- Quero me apresentar também; sou filósofa e professora universitária e, num primeiro momento, queria dizer da
minha esperança ao acompanhar o trabalho desta
Comissão, ao constatar a abertura que os Srs.
Constituintes colocam e o espaço que abrem para
se discutir essa questão. Uma questão que tem
toda uma complexidade e apresenta, por um lado,
muitas dificuldades e riscos e, por outro, também
possibilidades de não nos cristalizarmos em posições, de todo um aprendizado. Várias intervenções aqui contribuíram para isso. Eu queria registrar, inclusive na condição de filósofa, que a reflexão que se faz,que se desenvolve, pode ser basicamente - reduzindo a uma expressão mais simples - metafisica, como era própria da fIlosofia
medieval; uma reflexão que se faz fora do tempo,
fora do espaço, ou uma reflexãocomo desejamos
levar à frente e que acreditamos que tem que
respaldar a nossa Constituição, que se desenvolve
a partir de um determinado momento histórico,
de lima determinada realidade social. Quer dizer,
a sociedade é sempre marcada, histórica e socialmente.
Bom, qual é, enfim, a realidade essencial da
sociedade brasileira? Ela é uma sociedade estratificada em classes. Como a SI"que me antecedeu
falou, vamos expressar a totalidade da sociedade
brasileira? Ou vamos, - uma grande preocupação que temos, na questão do aborto e em todas
as demais questões - elaborar uma Constituição
que vai expressar o desejo e a condição de um
segmento privilegiado? Por que nós estamos
preocupados em que a Constituição se constitua
num instrumento de transformação e que traduza
os anseios da totalidade da sociedade brasileira.
Na medida em que queremos estruturar uma sociedade mais igualitária e democrática, o direito
de escolha, - então voltando especificamente
à questão do aborto - que hoje é privilégio de
um pequeno segmento de mulheres, seja estendido a todas as mulheres brasileiras, como, inclusive,condição para o exercício de cidadania plena,
de qualidade de vida mais digna, enfim, como
direito à saúde integral, que ela deve ter.
N.; dificuldades que vejo na reflexão e análise
do problema são de nos refugiarmos em formalísmos, e também numa metafisica, e numa discussão bisantina. Quer dizer,quando é que a vida
humana começa? Se nós vamos nos reportar à
célula-ovo, eu posso ainda anteceder mais, porque o óvulo é uma célula, é vida também, o espermatozóide já é vida também. E, se vamos nos
escorar numa defesa do valor absoluto da vida,
ao 'mesmo tempo convivendo com a desqualificação cotidiana da vida, através de oito milhões
de menores, que estão pelas nossas ruas, em
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torno de 70% da população, que vive em graus
diferentes de desnutrição, fica diffcil levarmos
adiante esse discurso e essa análise.
Então, na questão do aborto e, transcendendo
essa questão, em todas as demais que deverão
estar contempladas na nossa Constituição, eu
chamaria a atenção para a elaboração de um
texto constitucional que tomasse como referência
a realidade da sociedade brasileira e não princípios abstratos e metaffsicos que existem na estratosfera, que estão desenraizados. Era isso. Obrigada. (Palrnas.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Queria
passar a palavra para a Sra. Carmem MariaSouto.
Mas, antes faço referência, cóm alegria, aos nomes de Elmar Potrates, Prefeito de Santa Leopoldina, no Estado do Espírito Santo. Uma antiga,
colonial e aprazívelcidade daquela terra, que deve
ser visitada especialmente por aqueles que querem descanso bem sossegado, nas montanhas
aprazíveis do Espírito Santo, e de Solange Amorelli, que o acompanha.
Concedo a palavra à Sra. Carmem MariaSouto.
A SRA. CARMEM MARIA SOUTO - O que eu
queria levantar aqui é que a discussão girou muito
em tomo de aborto por estupro ou terapêutico,
quer dizer, quando a mãe corre o risco de vida.
Isso existe na Constituição atual.
Agora, eu queria que a discussão fosse além,
porque existe aborto, também, quando os métodos contraceptivos falham. É indiscutívelo grande
número de abortos feitos neste País e a gente,
mais uma vez, nesta discussão, está negando a
existência de milhões de mulheres que o fazem
diariamente e milhares que estão morrendo por
falta de assistência.
Sei que a questão do aborto não deveria entrar
como texto constitucional, mas não se deveria
fechar, para que isso entre como uma legislação
extraordinária. Eu acho que temos que nos preocupar com isso aqui, e não cair nesse falso moralismo em que a sociedade brasileira viveaté hoje,
porque as coisas existem, estão aí, estão acontesendo à nossa frente e nós estamos negando.
E disso que tenho medo, de que aqui fiquemos
nessa discussão de falsos moralistas, de que aborto não pode, aborto pode, enquanto todos o praticam. Todos nós temos pessoas na família ou
amigos que já o fizeram. A gente sabe disso e
está pagando e só quem é penalizado pelo aborto
é a empregada doméstica, que não vai ter condições de pagar um bom hospital, um bom médico,
com toda assistência, correndo até o risco de
morrer ou de ser presa caso seja surpreendida
numa situação dessas.
Então, é em tomo disso que fica aqui a minha
questão e queria levantar para os Srs. Constituintes algumas perguntas como: por que os homens
penalizam o aborto? Isso é para se refletir.
Os homens, penalizando o aborto, por que engravidam as mulheres tão irresponsavelmente,
como acontece, e sem dividir essa responsabilidade? Porque o aborto fica sendo sempre uma
responsabilidade feminina, quando deveria ser
dos homens e das mulheres.
E, a quem interessa a criminalização do aborto
e por quê? Interessa a que grupo? A manter o
quê? Estamos mantendo o quê?
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Para mim ficam essas questões e a preocupação de não se ficar com essa discussão falsomoralista, porque existe o aborto, ele está aí, e
nós o estamos negando, a não ser em casos de
estupro ou terapêuticos, como já foi dito.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) - Muito
bem.
Passaremos, então, a palavra aos nossos debatedores. Mas só queria lembrar um fato: eu tenho
muito medo de uma coisa que ocorre na sociedade brasileira. Há palavras que estão virando mitos. Houve tempo, neste País, em que alguém,
para ser olhado de forma diferente e atingido por
determinadas ações do Governo bastava ser chamado de subversivo. Então, a palavra "subversivo" tinha se transformado num mito, numa verdade absoluta para aqueles que pichavam as pessoas de subversivas. Hojehá determinadas figuras
que consideram fatos. Retrocesso, por exemplo,
é uma outra palavra mitificada. Ah, mas isso é
um retrocesso! Antes de se examinar se de fato
é um retrocesso, ela passa, para as pessoas, a
significar retrocesso mesmo, só porque determinadas figuras, conhecidas neste País, acharam
por bem empregar o termo retrocesso.
A questão, por exemplo, do falso moralista.
Acho que temos que discutir o próprio termo "falso moralista". O que significaria isso? Porque,
também, nós estaríamos passando para uma avaliação subjetiva. E acho que nesta questão divergimos: a quem interessa não legalizar o aborto?
Considerando, por exemplo, que nos Estados Unidos, no ano passado, fizerem cerca de 1 milhão
e 800 mil abortos, e que, através da rede de clínicas hoje espalhadas por todo aquele país, correu
qualquer coisa em tomo de 8 bilhões de dólares,
- que dariam para tirar o Brasil desse sufoco
em que se encontra - considerando também
que, em países da Europa, como a Inglaterra,
já ocorre o desatino de se alugar mulher para
ficar grávida e depois tirar o filho do seu ventre
para atender determinadas indústrias de cosméticos. Então perguntaríamos: qual é o interesse
que, também, está atrás da legalização? Por quê?
Temos que entender que esta sociedade é capitalista, e tudo que se faz, hoje, se faz em função
do uso do dinheiro. E aí é que está a grande
questão que precisa ser discutida. Porque, vejam
bem, talvez tivéssemos razão de encaminhar a
discussão por outro caminho, a partir do instante
em que tivéssemos uma rede médica neste País,
dos órgãos da Previdência, colocada à disposição
de todas as mulheres, para que elas pudessem
se examinar, se curar e etc., etc., etc. Mas, eu
fico espantado quando sei que, no meu Estado,
há duas clínicas cujos médicos, com o aborto
não legalizado, ficaram muito ricos e um deles
foiaté Secretário da Saúde. Ficou muito rico com
o negócio do aborto. Também, sabemos que,
lá atrás, estão as multinadonais interessadas em
vender pílulas.
Acho que a questão precisa ser travada dentro
dessa contextura da sociedade brasileira. Se situarmos a questão só em tomo de: se deve ou
não fazero aborto? Se ficarmos contra, estaremos
agradando a alguém, se ficarmos favoráveis, estaremos fazendo o jogo de alguém também, e alguém que está interessado numa coisa muito grave que existe hoje: dinheiro, capital, fortuna, bem-
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estar. É esta a coisa que me parece passível de
uma boa discussão.
A SRA CONSTITUINTEEUNICE MICHILESSr. Presidente, numa sociedade anônima, tem
mais direito a votos quem tem mais ações. No
processo da reprodução humana, quem é que
tem direito a voto? Com o que entra a mulher
e com o que entra o homem? A mulher entra
com a concepção, 9 meses de gravidez, com o
aleitamento, quer dizer, tudo é por conta dela.
E faria uma pergunta: com o que entra o homem?
Com 10 minutos e olhe lá. Bom, estou dizendo
até em tom de brincadeira, mas não seria injusto
se as mulheres da Constituinte tivessem direito
a 10 votos nas questões concernentes à concepção. É um assunto feminino.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Mas
eu acho que 50%, nobre Constituinte, tem igual
parcela do amor. E, nesse caso, eu não gostaria
de ver o homem, que é um companheiro do amor,
ser apresentado como o réu da relação sexual
e da concepção.
A SRA CONSTITUINTE EUNICE MICHILESMas ele é um parceiro minoritário, não há a menor
dúvida, nessa questão de decidir o que deve ser
feito a respeito da concepção. Agora, é claro, evidentemente, que estamos falando até em tom
de brincadeira, sem nenhuma dúvida.
Concordo com a moça que falou por último,
de que é uma questão de decisão muito mais
feminina. Se houver discordância, cabe à mulher
decidir, porque é um assunto que diz respeito
a ela. É muito fácil legislar; quando a. pimenta
está nos olhos dos outros. E muito fácil se conversar e ditar regras quando aquilo não lhes atinge
diretamente. Mas, é apenas em tom de brincadeira
e eu não quero ocupar mais o seu tempo. Muito
obrigado.
O SR. CONSTITUINTE ERVIN BANKOSKI Sr. Presidente, queria falar rapidinho.
A SRA. CARMEN MARIA SOUTO - Fez a pergunta a nós Constituintes e eu gostaria apenas
de, sucintamente, dizer alguma coisa, não só a
ela mas às outras Sras. também. Ela fez uma
indagação: por que o aborto é tão combatido?
Simplesmente porque é crime. Eu, num pronunciamento que fiz na Assembléia Legislativa do
meu Estado, em 1983, - pronunciamento que
distribuí para os companheiros desta Subcomissão - analisei esses aspectos. Existem, efetivamente milhares e milhares de abortos clandestinos, corno também existem seqüelas desses
abortos. Agora, combatemos não pela legalização, em absoluto, é pelo esclarecimento, pela instrução, é por aquilo que já falei há pouco: levarmos
a cultura, a educação, a instrução ao povo brasileiro. Os riscos que a mulher tem, ao fazer o aborto. Falou-se da empregada doméstica. Ela tem
uma cultura restrita, não tem esclarecimento.
Agora, o aborto que foi ventilado por aquela
Senhora, dizendo que o óvulo é vida, o espermatozóide é vida, quando os dois se encontram, aí
ê que passa a ter uma vida humana, a partir dessa
concepção. E se existe a responsabilidade da mulher na gravidez, salvo em caso de estupro, é porque existe a vontade de dois num ato sexual. Então. fica bem caracterizado que não é por ato

sexual que a mulher depois vai fazer o aborto,
é porque ela quis.
Então, deixo bem clara a posição de que, em
primeiro lugar, o aborto ê crime; e em segundo
lugar, os abortos clandestinos devem ser combatidos pelo esclarecimento, pela instrução e pela
cultura.
A SRA ELEONORA M. DE OLIVERIA - Vou
usar da palavra pela última vez e queria sugerir
a esta Subcomissão que incorporasse ao relatório
do Sr. Relator, que não cabe - vez que estamos
discutindo, primeiramente, a questão de proteção
à mãe, à gestante e à família - não cabe ao
Estado definir ou implementar política de população. Ou seja, não cabe ao Estado definir uma
política de controle da natalidade. Cabe ao Estado
resguardar e respaldar um programa de assistência integral à saúde da mulher. E, dentro desse
programa, um de planejamento familia~, que
do interesse da mulher. Porque o planejamento
familiar cabe, única e exclusivamente, à mulher
e ao homem. E, à mulher, quando for sozinha.
Acho que é uma questão fundamental para se
poder entender outras questões que são decorrências dessa.
A outra questão que eu queria colocar, é que,
em relação às pesquisas em mulheres, acho que,
tanto um movimento como o Conselho Nacional
da Condição Feminina, como um canal de intermediação de movimento, tem se preocupado e,
na I Conferência Nacional de Saúde e Direitos
da Mulher, - discussão que aconteceu aqui em
Brasília, em outubro do ano passado - essa
questão foi muito discutida, ficando como síntese
do debate mais ou menos a seguinte questão:
regulamentar, fiscalizar e controlar as ~squisas
desenvolvidas em seres humanos, ou seja, as pesquisas que são feitas tendo as mulheres como
cobaias, para efeito de contracepção, têm de ser
fiscalizadas, regulamentadas, para que não se
abuse e não se - use como eu disse primeiramente - os corpos femininos como cobaias, como laboratórios de pesquisa. Porque também é
muito perigoso, de uma forma generalizada, ~e
proibir qualquer pesquisa ou qualquer fínanciamento externo para pesquisas no Brasil, para pesquisas em universidades. Acho que tem que ter
cautela, temos que fiscalizar, controlar e regulamentar através do orgão público.
é

A SRA MARILIA LARGURA - Só um minuto.
Eu não falei desse tipo de pesquisa. Eu falei, sim,
que essa pesquisa foi que provou que há queda
muito grande, não em mulheres, mas a nível populacíonel,

A SRA. ELEONORA M. DE OLIVEIRA - Não
a Sr' falou em duas, falou de duas pesquisas,
a primeira da universidade produzida em ..
A SRA MARILIA LARGURA -A única pesquisa
que citei foi a do Ministério da Saúde, que prova
que há uma queda muito grande da natalidade.
Foi a única pesquisa a que me referi.
A SRA ELEONORA M. DE OLIVEIRA - Sim,
mas estou adiantado, em função dos recursos
estrangeiros que a Sr' disse que têm chegado
às universidades.
A SRA. MARILIA LARGURA - Os recursos são
para abortos e contracepção.
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A SRA ELEONORA M. DE OLIVEIRA - Exatamente, para abortos e contracepção. *
A SRA MARILIA LARGURA - Eu quis dizer
- não expliquei bem - é que esses dólares que
entraram é que provocaram essa taxa grande de
queda do índice de natalidade.
A SRA. ELEONORA M. DE OLIVEIRA - Aí
discordo. Queria, por fim, recolocar as palavras
da Sr' Bené e as palavras da Constituinte Eunice
Michiles, em função do seguínte: acho extremamente séria essa questão da discussão do aborto
pela sociedade civil.Discutir o aborto não significa
a legalização do aborto. Discutir a questão do
aborto como saúde pública, hoje, no Pais no qual
vivemos, onde convivemos com o problema, é
assumir uma realidade concreta, como as duas
colegas colocaram muito bem. Não discutir é outra vez manter a invisibilidade, a hipocrisia, a falsidade, que permeia, ao longo da História, a nossa
sociedade. E não ê só pelos homens. Compartilham também dessa hipocrisia muitas mulheres
da sociedade brasileira.
E, a questão que eu gostaria que fosse colocada, para aprofundarmos na discussão.dessa ~u~s
tão tão polêmica do aborto, é a questão do direito
à escolha. Se o aborto é proibido, aquela que
o desejar fazer, por querer interromper uma gravidez por ter sido estuprada, por má formação fetal,
ou por gravidez de alto risco para si, não poderá.
Então, é uma questão para a qual temos que
ter sensibilidade, como mulheres, para podermos
também sabermos enfrentar a discussão. E, como a própria Bené falou, não polarizarmos, porque a polarização não leva a nada. E exatamente
a minha colocação, quando digo que acho difícil,
por mais que eu concorde com a posição em
relação a ser uma discussão metaffsica. Acho que
é uma discussão muito dífícíl de ser feita, porque
entra em posição absolutamente divergente, que
é a posição teosófica, quando é que há vida. Acho
que temos que ter uma sensibilidade, um discernimento, uma seriedade na discussão do aborto,
porque ela vai permear inúmeras discussões na
Subcomissão. Acho que devemos enfrentá-Ia pelo lado do direito à escolha. Ninguém pode ser
proibido de ver o Je vous Salue Marie, e assisti-lo em salas fechadas. Então, proibe-se o aborto
nas. Quem tem dinherio está com todas as condições e quem não tem faz naquelas condições
que já coloquei.
Tenho uma posição, enquanto feminista, enquanto mulher, enquanto filha, enquanto mãe,
em relação ao aborto, que é, sem dúvida nenhuma, a questão da legalização do aborto como
direito à escolha. Mas é uma posição minha, índíviduaI. E essa questão da discussão não pode
ser deslocada da questão dos direitos reprodutivos. Porque, se for deslocada da questão dos
direitos reprodutivos, ela polariza e não avança.
Então, era a minha última fala exetamentenesse sentido. E espero que tenha podido contribuir
para alguns esclarecimentos nesta Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Queremos agradecer-lhe e também comunicar que o
nosso conferencista teve de sair, porque é professor da universidade e tem tempo a cumprir.
Vejam bem, o assunto do aborto entrou nesta
Subcomissão pela porta do fundo, já que nossa
proposta visava aquela outra questão, que ê muito
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mais ampla. Eu não acho que uma discussão
sobre o direito à vida seja uma questão subjetiva.
Não ácho que seja uma indagação filosófica. A
vida é um fato que resulta de um ato humano,
no caso, da pessoa. A vida é um fato natural que
resulta de um ato humano entre o homem e a
mulher. Então, não é um fato subjetivo. Eu já
coloquei a minha proposta, ela está sendo discutida e não vou retroagir. Por hora, não encontrei
motivo. Quando eu coloquei lá que à sociedade
cabe a obrigação de proteger o direito à vida,
daqui a pouco sou ameaçado de morte e tenho
que pedir proteção ao Estado. O Estado tem que
proteger o direito à minha vida. Eu, aqui, acho
que ela deve ser protegida. Ora, se o Estado e
a sociedade devem proteção ao direito à vida,
eu tenho que estar perguntando: a partir de que
momento, a partir de que instante? A partir de
que instante essa vida tem que ser protegida?
Acho que a sociedade tem que ver isto. Agora,
a questão do aborto isolada. Aborto, essa dicotomia; deve ser legalizado ou não deve ser legalizado, isto é uma desinteligência. Seria uma desinteligência da nossa parte, aqui, ficar dentro desse
dualismo, inclusive porque acho que o assunto
aborto, nesse caso, caberia na Comissão de Ordem Econômica, porque existe o interesse pecuniário, financeiro, atrás. Caberia na Comissão dos
Díreítos do Homem e da Mulher. E já estou até
com vontade de expulsar este assunto daqui, se
puder. Caberia na Subcomissão da Saúde, da
Edocação e da Tecnologia. Pelo menos nessas
três outras Subcomissões esse assunto haveria
de caber e não ficar aqui, dentro desta coisa: deve
ou não deve.
Tenho muito medo quando a vida humana passa por uma valoração pecuniária, porque isto vai
pera o Direito, isto vai para as relações da pessoa
e, hoje, nós estamos vendo o nosso sistema jurídíco e quem está falando aqui é um miserável
Advogado do Forum, que tem que estar lutando
com o dia-a-dia dessas questões do direito e das
pessoas em face da lei que temos. Nós estamos
vendo que a Justiça, hoje, é paga. A sentença
tem um valor pecuniário, e o indivíduo que pode
contratar um bom advogado, termina tendo uma
boa defesa, tendo uma boa justiça do seu lado,
porque a própria Justiça, hoje, - vejam bem tem uma valoração pecuniária.

concepção. Se é a partir da concepção, já não
é mais uma vida abstrata. Já ocorreu o ato da
vida. Então, já não é mais uma vida abstrata. Já
é uma vida, hoje, passível de análise científica
- e aqui vimos um cientista mostrando que, a
partir daquele desencadeamento da concepção,
já se sabe até se a criança vai ser careca ou não,
aos 50 anos, e se ela vai ter ou não uma pinta
no rosto, já está determinado naquele instante.
Portanto, não se trata de uma análise abstrata.
Abstrata seria se eu colocasse: à sociedade e ao
Estado compete assegurar o direito à vida. Aí,
seria uma análise abstrata. Mas, a partir do momento em que eu coloquei: a partir da concepção,
estamos determinando um fato. O fato é a concepção. Este é o meu pensamento.
Mas, eu só queria lembrar, rapidamente, aqui
- encerrando a minha parte - e, em seguida,
passarei a palavra à Sr'.

ASRA.ANABIESITOLER- Da mesma forma,
- com a permissão de V. Ex" - como quem
tem recurso, quem faz parte do segmento privilegiado da nossa sociedade de classe, paga um
bom médico e uma boa clínica. Em nenhum momento nós nos pronunciamos quesltlmando o
valor da vida. Nós questionamos o valor absoluto
a wna vida abstrata e a contradição de se fazer
um discurso em favor do valor absoluto da vida

ASRA.CARMEN M. soara -Mas, se a última
'
decisão dela for a de tirar o filho?

e a convivência...

o SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Não,
a pertír da concepção, a vida não é abstrata.
A SRA.ANABIESITOLER- ... cotidiana como
urna desqualificação da vida. Na medida em que
aceiltamos uma ordem social, que marginaliza 8
milhões de crianças, por exemplo.

o SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Por
fíneaa, a Sr' me faça a indulgência de se ater
à minha proposta - direito à vida, a partir da

A SRA. CARMEN M. SOOTO - Nobre Constituinte, só queria lhe fazer uma pergunta: queria
que V.Ex' me respondesse com honestidade, de
acordo com a sua opinião...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Eu
posso até estar mentindo a mim mesmo, mas
só tenho falado com honestidade aqui.
A SRA CARMEN M. soara - Não, não. Agora, trata-se de uma pergunta até pessoal. Se a
sua mulher fosse estuprada e disso resultasse
uma gravidez. V.Ex' criaria esse seu filho,consentiria que ela levasse a termo essa gravidez?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Depois
do que eu ouvi aqui e entrei aqui, presidindo esta
Subcomissão, determinado a mandar extrair essa
criança, depois do que ouvi aqui, eu direi sim,
com toda a honestidade, eu direi sim, porque,
se eu disser não, estou abrindo mão do princípio
que estou defendendo.
A SRA CARMEN M. SOUTO - Mesmo' que
ela quisesse.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Veja
bem: eu não tenho poderes de polícia para evitar
que ela pratique um ato. Eu não teria poderes
para impedir que ela praticasse o aborto. Eu não
teria esse poder, mas terei de dialogar com ela,
para mostrar o meu ponto de vista contrário.

O SR. PRESlDENTE (Nelson Aguiar) - Neste
caso, eu não posso colocá-Ia na cadeia para impedir que o faça, mas a minha posição é contrária.
Eu estou defendendo o direito à vida.
Quero que a sr veja bem: eu estou defendendo
um princíplo o homem é um princípio. A partir
do instante em que a Sr' abre mão do seu princípio, a Sr' terá que buscar uma outra posição e
quero que a Sr" respeite o direito de eu ter o
meu princípio, inclusive de legislar sobre ele o direito da Sr' legislar contra ele.
c--

ASRA. CARMEN M.SOUTO -Mas, Sr. Constituinte, nós estamos aqui representando milhões
de índívíduos e não só o Sr.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - A Sr'
falou uma coisa muito séria aí - o que eu vi,
aqui, naquele filme,nas exposições científicas que
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tivemos, com crianças despedaçadas - pedaços
para cá, perna para lá, braço para lá - eu acho
que esta é uma coisa, que não se trata de eu
ficar nessa estória de me acomodar e não assumir
uma posição. Eu tenho que assumir uma posição,
contra ou favorável a isto. Eu assumi contra. A
Sr' me perdoe e quero que respeite a minha posição.
A SRA. CARMEN M. SOUTO - Nobre Constituinte, este tipo de filme, este tipo de coisa que
se mostrou aqui, que acho trágico e que o Sr.
achou terrível de se mostrar, porque mostram
só um lado da questão e não mostram o outro,
porque também podemos começar a mostrar alguns vídeos de meninas desesperadas, se suicidando, matando as crianças depois, porque não
quiseram - são horrores que nós podemos mostrar para o Sr., horrores por outro lado, por não
ter feito.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - A Sr'
não poderia fazê-lo, sabe por quê? Eu fui Presidente de uma Instituição em que recebia, por
dia, uma média de 10 meninas violentadas, com
corrimentos, com todo o tipo de coisa - mas,
quero dizer que fui Presidente dessa Instituição
e, em função do exercício dessa Presidência, fui
com a minha equipe levantar, em Belém do Pará,
a situação da prostituição infanto-juvenil e encontramos 30 mil meninas na faixa etária de 11 a
15 anos, vivendo da prostituição comercializada,
no Bairro Condor, especializado em prostituição
infanto-juvenil.Atrás disto, antes de eu ficar contra
ou a favor, eu estou contra o sistema, a estrutura
de poder que está aí e com a qual nós estamos
convivendo.•
A SRA. CARMEN M. SOUTO - Eu só queria
dizer aqui uma coisa: esse tipo de filme - não
sei se é permitido dizer, mas eu vou dizer - Hitler
usava, Mussolini usava, é um tipo de coisa fascista
que a nossa sociedade não pode permitir.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiár) - Mostrando como o aborto é feito?
ASRA. CARMEN M.soara -Mostrando esse
lado terrível, a ideologia que' está por trás desses
filmes e V. Ex', nobre Constituinte, sabe o que
está por trás. Todos nós sabemos o que há por
trás, que ideologia há nesses filmes. Hitler usava
esse tipo de coisa, Mussolini usava e os fascistas
do Mundo inteiro não hesitarão em usar: e nós
sabemos disto.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Minha
nobre jovem, não vamos levar a discussão para
este caminho - o que é fascista e o que não
é fascita; eu estou pensando é na vida que está
lá sob um regime fascista e um regime não fascista, como, por exemplo, o da União Soviética, que
não concorda com a idéia do cidadão e o coloca
numa clínica na Sib.éria. Aquele regime não é
fascista. J:: um regime socialista. Veja bem, um
outro regime, por exemplo, como o da A1bânia,
que é marxista, leninista, mas também pega os
adversários e arruma no fundo da cadeia até apodrecerem. Então, não vamos levar a coisa para
este caminho. O que eu quero lembrar é que,
tanto no regime fascista, como no socialista ou
num outro tipo qualquer - e quero dizer à senhora que não sou capitalista, nem na teoria, nem
na prática - , em todos eles há a questão da
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vida, a vida do cidadão, que precisa ser protegida
em qualquer regime. Eu coloquei aquela proposta
que pode até ser considerada fascista, mas o que
iquero dizer é que, em qualquer regime, a vida
tem que ser protegida.
Acho apenas que, nesta discussão, o que cabe,
iagora, é uma indagação científica e não esta conlversa emocional de quem é contra ou a favor
porque, também, dos dois lados, estou vendo
muito emocionalismo. Acho que o que cabe até,
quem sabe, amanhã ou depois, para que eu tenha
uma outra posição, é uma investigação científica:
se esta vida, a partir da concepção, é vida mesmo,
e precisa ser protegida. Até porque quando se
diz:a mulher tem o direito de interromper a gràvidez que está em seu ventre, é preciso entender
que ela teve um companheiro, no ato do amor,
e, talvez, ela esteja querendo ficar livre de um
filho que o pai quer. Eu-chamei a questão para
este aspecto.
A SRA.ELEONORAM.DE OUVElRA- É uma
decisão dos dois e, em última instância, dela.

o

SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Sim,
mas a vida que está no ventre é individual e que
tem que ser protegida enquanto individual e aí,
agora, já estou dando o direito à mãe de decidir
sobre a outra vida. Essa questão foi respondida.
Digamos: uma gestação de três meses. Ela está
viva, é uma criança de três meses. Então, a mãe
delibera interromper a gravidez dessa criança de
três meses. Lá dentro está uma vida. Eu, então,
já começo a perguntar: será que a mãe, na proteção da própria vida, do seu direito, da sua liberdade, tem o direito individualde dispor sobre a outra
vida? Esta questão tem que. ir para discussão.
A SRA. ELEONORA M. DE OLIVEIRA - Eu
sei que esta questão é posta muito séria e muito
profundamente e tem duas posições divergentes:
a de V. Ex' e a minha. E daí é a sociedade, não
é o senhor e nem sou eu.
Eu queria só colocar que, em termos científicos,
como aquele filme que foi passado aqui, existe,
na mesma qualidade científica, um filme norte-americano de mulheres médicas - feministas norte-americanas - que falam mais do que o video
e que provam exatamente o contrário do que
aquele aqui apresentado. É uma resposta a ele.
Então, seria interessante que se pudesse tentar
conseguir para se passar aqui.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO AUGUSTO
- Sr. Presidente, seria interessante, por uma razão: o filme que foi passado aqui, juntamente com
os andes, não tem nada de fascista e nazista.
Foram filmes feitos em abortos, detalhadamente.
Agora, se há um filme que contradiz, como a
Ora. está dizendo, que o traga aqui para ser exposto e que todos sejam convidados e os outros
que estiveram aqui também, inclusive os quatro
médicos que estiveram aqui. Ainda porque a
questão ideológica é subjetiva.
A SRA. ELEONORA M. DE OLIVEIRA - Mas
a questão é que é o contrário, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - É para
lembrar o nosso amigo filósofo que dizia- ainda
porque, a questão é biológica, é abstrata e subjetiva.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião, agradecendo a presença de todos.
Está encerrada a reunião.

COMISSÃO
DE SISTEMATIZAÇÃO
ATADA 2' REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos sete dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, no Plenário do Senado Federal, às nove horas e vinte e três minutos,
reuniu-se a Comissão de Sistematização, sob a
Presidência do Senhor Constituinte AluízioCampos - Primeiro Vice-Presidente, no exercício da
Presidência, presentes os seguintes Senhores
Constituintes: Jarbas Passarinho, Joaquim Bevilácqua, Bernardo Cabral, Haroldo Uma, Ademir
Andrade, Roberto Freire, Nilson Gibson, Gerson
Peres, Aloysio Chaves, José Freire, Sandra Cavalcanti, Raimundo Bezerra, Adolfo Oliveira, Francisco Benjamim, Oscar Corrêa, Christóvam Chiaradia, Arnaldo Prieto, Wilson Martins, Egydio Ferreira Uma, Paulo Ramos, Jamil Haddad, Siqueira
Campos, Antonio Farias, Renato Vianna, Darcy
Pozza, Oswaldo Coelho, Virgílio Távora, Manoel
Moreira, Cid Carvalho,José Thomaz Nonô, Carlos
Sant'Anna, Nelson Jobim, José Fogaça, José Luiz
Maia, Marcondes Gadelha, Celso Dourado, José
Paulo Bisol, Milton Reis, José Richa, Theodoro
Mendes, José Santana, Sigmaringa Seixas, Abigail
Feitosa, Rodrigues Palma, Nelson Cameiro, Luiz
Eduardo, José Maurício, Cristina Tavares, Délio
Braz, José Genoíno, Ricardo Izar, Enoc Vieira,
Chagas Rodrigues, Lael Varella, Adylson Motta,
Aldo Arantes, Rose de Freitas, Paes Landim, Márcio Braga, VIlsonSouza e Bonifácio de Andrade.
Havendo número regimental, o Senhor PrimeiroVice-Presidente, Constituinte Aluízio Campos, no
exercício da Presidência, declarou abertos os trabalhos e, considerando a distribuiçâo da Ata da
reunião anterior, por cópia, solicitou e obteve dispensa de sua leitura, tendo sido aprovada, unanimemente. Em seguida, o Senhor Presidente passou à leitura do expediente da reunião, anunciando a distribuição de Resumo da correspondência
recebida pela Comissão e, também, de cópia do
parecer do Relator - Constituinte Bernardo Cabral, com Substitutivo à proposição apresentada
na última reunião pelo Constituinte Antônio Carlos
Konder Reis, para ser apreciado. Distribuídas as
cópias da matéria em pauta, iniciou-se a discussão, tendo sobre ela se manifestado os seguintes
Senhores Constituintes: Gerson Peres, Nilson Gibízio Campos, Bernardo Cabral, Bonifácio de Andrada, Francisco Benjamim, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos Egydio Ferreira Uma, Ademir Andrade, José Genoino, Adylson Motta,Roberto Freire, Haroldo Uma, Jamil Haddad, Joaquim Bevilácqua, Renato Vianna, José Thomaz Nonô, Milton
Reis,Sandra Cavalcanti, Raimundo Bezerra e José
Freire. Em seguida, o Senhor ConstitÚinteAdemir
Andrade apresentou Questão de Ordem no sentido de que a reunião fosse encerrada, para que
os membros da Comissão, de posse do Substitutivo apresentado pelo Senhor Relator, pudessem estudá-lo por mais tempo, devendo a discussão e votação do mesmo ser realizada na próxima
reunião, havendo, ainda, o Senhor Constituinte
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Jamil Haddad, posteriormente, apresentado
Questão de Ordem semelhante sobre a mesma
matéria. O Senhor Constituinte Haroldo Uma,
usando da palavra, reclamou sobre a forma do
encaminhamento dos trabalhos naquela reunião,
solicitando um maior ordenamento dos mesmos
por parte da Presidência. Às dez horas e vinte
e cinco minutos, deixou a Presidência dos trabalhos o Constituinte e Vice-Presidente da Comissão, Aluízio Campos, assumindo-a o seu titular
Constituinte Afonso Arinos. Os Senhores Constituintes Bonifácio de Andrada, Egydio Ferreira Uma, Joaquim Bevilácqua e Raimundo Bezerra
apresentaram sugestões ao Substitutivo do Relator. Com a palavra, a Senhora Constituinte Sandra
Cavalcanti, incumbida pelo Senhor Presidente de
acompanhar os trabalhos de informatização da
Comissão, comunicou ao Plenário, a propósito
de referências feitas às exigências para a apresentação da proposta de "Emenda Popular", que
aguardava resposta de contato que fizeram com
o Senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
Ministro Oscar Corrêa, sobre as possbilidades de
serem utilizados os centros de memória dos computadores da Justiça Eleitoral, quando da apreciação preliminar das referidas propostas de "Emenda Popular" por esta Comissão. Na oportunidade,
a Senhora Constituinte manifestou mais uma vez
sua preocupação com a fase inicial da tramitação
dessas emendas, sobretudo pela exigüidade do
tempo disponível. Em seguida, o Senhor Presidente Afonso Arinos declarou que, ao ler o artigo
vinte e quatro, do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte, também sentira muita
preocupação com a executoriedade do dispositivo.Prosseguindo, o Senhor Presidente informou
ao Plenário que havia mantido conversa com o
novo Embaixador do Canadá no Brasil sobre os
trabalhos da nossa Constituinte, tendo falado das
dificuldades e preocupações inerentes ao processo de elaboração Constitucional, fazendo referências às práticas já adotadas em outros países.
Com a palavra, o Senhor Constituinte Raimundo
Bezerra, reportando-se ainda às "Emendas Populares" e ao seu processo de apreciação preliminar,
demonstrou as dificuldades visualizadas e as suas
preocupações com a matéria, tendo do sugerido
a adoção do sistema de amostragem, quando
da conferência dos elementos identificadores dos
seus signatários. Encerrada a discussão da matéria em pauta, o Senhor Relator, Constituinte Bernardo Cabral, quando das sugestões para a data
da próxima reunião, ponderou que o dia quatorze
de maio corrente seria bem aceito, em razão de
compromissos que tanro Sua Excelência como
o Senhor.Presidente estarão, nos dias doze e treze
anteriores, participando do Seminário Internacional sobre Constitucionalismo e Democracia: Instituições Políticas para o Século XXI, em Brasília.
~~ory1élJ1do a palavra, o Senhor Presidente Afonso
Arinos convocou reuníêo ordinária para o dia quatorze de maio corrente, às nove horas, no Plenário
do Senado Federal, destinada a continuar a discussão e votação do Projeto de Deliberação elaborado pelo Relator - Constituinte Bemarando Cabral, na forma de Substitutivo ao "Proietode Resolução n° 1/87 -CS" de autoria do Constituinte Antônio Carlos Konder Reis, estendendo o prazo para
a apresentação de emendas até o dia doze anterior
à reunião. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou os trabalhos, às doze horas
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e dois minutos. O inteiro teor desta reunião foi
gmvado, devendo ser traduzido e publicado no
DiimO da Assembléia Nacional Constituinte
econstítuir-se-á na Ata circunstanciada dos trabalhos. E, para constar, eu, Maria Laura Co~ti~o,
Secretária, lavrei a presente Ata que, ap~s lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente
e,irá à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo número, declaro aberta a presente reunião.
Estão sendo distribuídas cópias da ata da reuníão anterior, que será dada como aprovada se
não houver nenhuma manifestação contrária.
Nào havendo manífestaçâo contrária, está aprovada a ata.
Também foi distribuída uma sinopse da correspondência recebida pela Comissão para ciência
dos Senhores membros, que, se o desejarem,
poderão requisitar à Presidência cópias de quaisquer uma delas. (Anexo 1.)
Por último, também distribuímos o parecer do
Relator, Constituinte Bernardo Cabral, sobre a
proposição apresentada na última reunião pelo
Constítulnte Antôniocarlos Konder Reis, para ser
apreciada, debatida e, depois, submetida à votação.
O Relator apresentou um substitutivo com a
colaboração de outros colegas da Comissão, especialmente dos Constituintes Adolfo Oliveira e
Nelson Jobim.
A Mesa informa que a lista de inscrição encontra-se sobre a mesa. O parecer do Relator conclui
per um substitutivo, como já foi dito.
A Mesa pode submeter à discussão, capítulo
por capítulo, o substitutivo do Relator, ou então
votá-lo globalmente, salvo as emendas.

00 SR. CONSTITUINTE GERSON PERES Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem
a palavra, pela ordem, o Constituinte Gerson Peres.

00 SR. CONSTITUINTE GERSON PERES Sr. Presidente, não recebi o substitutivo do Relator.
Recebi uma correspondência assinada pela Sr'
Maria Laura Coutinho, Secretária, para esta reuníão, em que anexava o projeto do Constitu!n~e
Antônio Carlos Konder Reis, e mais uma fotocopia
de alguns dispositivos, do Regimento Interno. Só
agora tenho em mãos o material. É para ser votado nesta reunião?
O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Está
submetido à discussão. Se V. Ex' quiser apresentar alguma emenda ou sugestão a respeito
da matéria, poderá fazê-lo.
O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Pela
ordem, tem a palavra o Constituinte Nilson Gibson.
O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON Sr. Presidente, solicito à Mesa que submetamos
à aprovação os destaques argúidos pelos membros da Comissão, para facilitar o andamento dos
trebalhos. Trata-se de uma norma de votação do
Congresso Nacional e das duas Casas, separadamente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) -AMesa não recebeu nenhum pedido de destaque. Parece que deveríamos conceder algum prazo para
os senhores membros da Comissão fazerem a
leitura da proposta e tomarem a iniciativa que
acharem conveniente. Se desejarem posso até
suspender a reunião por cerca de meia hora.
Concedo a palavra ao Relator, para que faça
uma síntese do seu parecer perante os senhores
membros da Comissão.
A SRA. CONSTITUINTESANDRA CAVALCANTI - Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente,
antes que seja concedida a palavra ao Relator.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Ainda
que tivesse a palavra, eu a cederia a V. Ex".
A SRA. CONSTITUINTESANDRA CAVALCANTI-Gostaria de solicitar à Mesa que considerasse
a hipótese de modificar o sistema de inscrição
para debates dos Constituintes. Esta fórmula de
passar uma lista, antes mesmo que os assuntos
sejam colocados, cria para muitos de .nós uma
dificuldade para saber se vamos ou nao querer
usar da palavra. A lista deve ficar na mesa e quem
estiver disposto a debater irá até lá, no decorrer
do debate, o que me parece muito mais razoável.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) -A Presidência atende à questão de ordem de V. Ex"
Realmente, é justo que cada interessado s~ inscreva para debater matéria de sua preferência,
A SRA. CONSTITUINTESANDRA CAVALCANTI- Pode ser, por exemplo, que, pela explicação
dada pelo Relator, não haja mais necessidade do
debate. Se alguma pessoa já estivesse inscrita
para discutir o texto das normas, iria ficar com
sua inscrição em aberto.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O
Projeto de Regimento tem 23 disposições, se não
me engano.
Poderíamos solicitar à Sra. Secretária que procedesse à leitura do Regimento Interno, para depois o Relator fazer uma exposição a respeito.
Mas, por economia de tempo, S. Ex", o nobre
Relator, poderá fazer uma síntese desse trabalho,
que os nobres colegas acompanharão, após o
que as possíveis dúvidas seriam apresentadas à
consideração de S. Ex"
Concedo a palavra ao nobre Relator.
O SR. RELATOR(Bernardo Cabral) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o nobre Constituinte Antoniocarlos Konder Reis, na última assentada,
apresentou-nos um projeto de Resolução. Àquela
altura, foi deferido o prazo de dez dias - que
uns achavam muito, mas que acabou resultando
no dispêndio de um lapso maior - para que
se manifestasse o Relator em derredor do mesmo.
A Mesa anunciou, pelo seu Presidente, e o fez
com absoluta correção, que este é um trabalho
realizado a muitas mãos - talvez as minhas tenham sido as que menor contribuição deram e resultou em 25 artigos, tendo o Relator enviado
ao conhecimento de todos os Srs. Constituintes
o seguinte parecer:
"O eminente e operoso Constituinte Antôniocarlos Konder Reis teve o grande mérito
de aflorar o assunto, ao apresentar Projeto
de Resolução estabelecendo normas de tra-
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balho para esta Comissão e dando outros

pocedírnentos."
Interrompo a leitura para dizer que até parecia
que o Relator estava prevendo que o ideal seria
que pudéssemos dar aos Srs. Constituintes oportunidade para se debruçarem sobre este trabalho,
a fím de, com base nele, apresentarem as respectivas emendas.
Prossigo a leitura do parecer:
"Dispondo de bastante prazo, que se esgotará daquí a mais de um mês, já nos preparávamos para elaborar um trabalho com idêntica finalidade, buscando oferecer à Comissão de Sistematização o conjunto de dispositivos que ensejasse a mais democrática e
eficiente forma de organização e disciplinar
suas atividades,
Assim, dispensamo-nos de apreciar, em
minúcias, o Projeto de Resolução rr 1/87 CS.
Preferimos interpretá-lo como o ponto de
partida, deixando de assinalar a omissão patente de inúmeras circunstãncias que nos parecem essenciais à boa ordem dos trabalhos
deste órgão, atropelado pela angústia do
tempo disponível para suas atividades, em
face dos expressos mandamentos do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.
Daí os louvores à lembrança do ilustre colega.
Merece-os todos.
É importante, por outro lado, conceituar
a proposta de roteiro denominada "arcabouço", para a disposição da matéria constitucional.
Parece-nos impossível antecipar, até mesmo no sentido do ordenamento, o perfil do
futuro projeto de Constituição."
Interrompo, mais uma vez a leitura para lembrar
aos eminentes Constituintes que o nosso ilustre
colega Antôniocarlos Konder Reis já sugeria, de
início, que se traçasse esse perfil, o que me pareceu - bem como impossível - àqueles que comigo colaboravam.
Prossigo, Sr. Presidente:
"Isto dependera, fundamentalmente, do
resultado do trabalho das Comissões Temáticas.
Depois de muito refletir sobre o assunto,
que é básico e fundamental, concluimos pela
elaboração de um substitutivo, que oferecemos à consideração superior do Plenário
desta digníssima Comissão.
Em relação às imperfeições e omissões,
que talvez sejam muitas, deprecamos o apoio
e a salutar interpretação dos eminentes colegas, para que as corrijam e as supram, o
que representará a realização de um objetivo
comum.
Estejam todos, porém, certos de que nosso objetivo é servir, sempre, até o dia em
que concluirmos, juntos, esta maravilhosa e
dignificante tarefa - a de escrevermos a
Constituição humana, justa e moderna que
I;) Brasil espera.
É com este espírito, e só com ele, que
endereçamos ao estudo, à meditação e depois à decisão de todos os colegas Consti-
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tuintes, integrantes desta mais do que importante Comissão, o projeto de deliberação que
se segue, na forma de substitutivo à proposição apresentada.
Sala da Comissão, 7 de maio de 1987.
Assinado pelo Constituinte Bernardo Cabral,
Relator."
O Relator faz questão de ressaltar que a contribuição de maior evidência foi a do meu querido
amigo Constituinte Adolfo Oliveira.
A seguir temos o substitutivo, resultado do trabalho de noites indormidas e calcado na possibilidade da sua adequação ao Regimento Intemo
da Assembléia Nacional Constituinte.
Tive o cuidado - e aqui estão presentes, para
comprová-lo, líderes que tomaram parte na reunião, como o Líder do Partido Comunista do Brasil; o Líder do Partido dos Trabalhadores; assim
como, pelo PDS, o nosso Constituinte Bonifácio
de Andrada; a Constituinte Sandra Cavalcanti, pelo PFL - enfim, tive o cuidado de que houvesse
uma reunião prévia, a fim de que este trabalho
refletisse as correntes que fazem parte desta Assembléia.
Um dos t6picos que mereceu conflito entre os
que :ãIi se reuniam - exatamente com o nosso
Primeiro-Vice-Presidente, ora no exercício da Presidência, o Constituinte Aluízio Campos - dizia
respeito à substituição do suplente do partido respectivo quando não estivesse presente o seu títular. Depois S. Ex" evoluiu, no bom sentido, e concordou em que a tese que eu defendia estava
correta. Estando ausente, por exemplo, o membro
do Partido Comunista do Brasil e não se indicando
na hora o suplente, de imediato o lugar seria ocupado,'no caso, pelo PMDB ou pelo PFL. Tal procedimento teria como conseqüência a formação de
um quorum que desfiguraria a representação
partidária.
Lembro-me de que, naquela altura, quis garan·
tir o direito de todos - e invoco o testemunho
do nosso Constituinte Líder - , pois se hoje não
o asseguro ao meu adversário, a minha prerrogativa não me será garantida amanhã. O direito
da minoria deveria ser resguardado. E o Constituinte Haroldo Uma, que aqui se encontra presente, pode confirmar estas palavras.
Afora essa circunstância especial, talvez possa
haver - como me disse ainda há pouco o Constítuinte Bonifácio de Andrada - uma questão numérica. Isto é que não fossem nove membros;
que se reduzisse esse número.
São estes os únicos pontos contraditórios, porque, em verdade, o que há aqui é um roteiro
de trabalho. Não há nenhuma imposição, do ponto de vista partidário. Não se exprime ou imprime
qualquer vontade, pois apenas queremos assegurar que a Comissão de Sistematização tenha
o lugar que lhe reserva a História do nosso País.
Eram estas as considerações que deveria fazer
neste instante.

o

SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O
relator destacou matéria contida no art, 8° do projeto.
Com a palavra o Deputado Bonifácio de Andrada.
O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN·
DRADA- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, real-

mente devemos levar ao eminente relator nossos
aplausos pelos dois documentos de alta significação que remete para esta Comissão, e que nos
fornecerá normas regimentais necessárias ao
bom andamento dos nossos Trabalhos.
Preliminarmente, gostaria de dizer que o primeiro documento parece ser de deliberação e o segundo de resolução.
O SR. CONSmUll'ITE FRANCISCO BENJAMIM - É o contrário.
(Intervenções paralelas.)
O SR. CONSTITUII'ITE BONIFÁCIO DE ANDRADA- Esse, o do computador, está assinado
pelo Constituinte Bernardo Cabral.
O SR. RELATOR (Bernardo 'Cabral) - Deputado Bonifácio de Andrada, posso socorrer-lhe
no sentido de suplementar...
O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA - Corrigir.
O SR. RELATOR (Bemardo Cabral) ousaria fazer isso.

Eu não

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA - Mas isso é matéria objetiva.
O SR. RELATOR (Bernardo Cábral) - V. Ex"
não se encontrava presente. Este foi um trabalho
apresentado pelo Deputado AntonioCarlos Konder Reis e houve, por parte de vários Constituintes,
a impugnação do termo Projeto de Resolução,
que não seria da competência desta Comissão.
Por isso troquei-o, com os demais colegas, para
normas de trabalho.
O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA - Eu não tinha conhecimento dessa parte. Achamos o documento bem razoável, mas
há um ponto que nos parece significativo. O primeiro é o art. 8° Somos no sentido de que esse
artigo deva ser suprimido, porque ele dá ao suplente uma força maior do que a do efetivo. E
sou suplente. Pelo art. 8°, se o suplente chegar
na frente, ele toma o lugar do membro efetivo
em caráter definitivo. De modo que proponho
que o art, 8° seja cancelado e que essas normas
deliberativas sigam o costume da Casa, ou seja,
o suplente vota quando não está presente o efetivo. Mas, redigido como está o art. 8", parece-me
até um pouco contradit6rio, porque altera a hierarquia da presença do Constituinte na Comissão.
Peço a supressão do art, 8" e que adotemos as
normas comuns de qualquer regimento: não estando presente o efetivo, vota o suplente. Chegou
o efetivo, o suplente se retira. Se o suplente pedir
para ficar, o efetivo vai embora e deixa o suplente.
Isso faz parte de um processo político da pr6pria
representação partidária na Comissão.
O SR. CONSTITUINTE ADOLPHO OUVEIRA
- Permite V. Ex" um. aparte?

Maio de 1987

é o problema que pode ser criado? A Comissão
de Sistematização tem prazos extremamente curtos para se pronunciar. E vamos ter aqui centenas
de oportunidades de votação. Era necessário estabelecer um critério, para que não se formassem
problemas de constrangimentos e de dificuldades
até de saber quem tem direito de votar nisso ou
naquilo. Então, o titular tem todo direito. Agora,
quando o Presidente anuncia o início da Ordem
do Dia, as votações se sucedem. Dai a razão de
constar o dispositivo, segundo o qual, por ocasião
da primeira votação, o suplente que tiver direito
e dela participar continua votando. E preciso não
esquecer que esta Comissão é um órgão composto de 93 (noventa e três) Constituintes.
O SR. CONSmUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA- Nobre Constituinte, acho que realmente esta Comissão é da maior importância, mas
as manifestações dos Constituintes são importantíssimas. Fujo de qualquer hipótese de rigidez.
Estamos fazendo uma Constituição; não podemos dar mais importância à eficiência do que
à conveniência de uma boa votação, de bons estudos, de boas contribuições e de boa elaboração
constitucional. Não podemos aqui, por causa de
eficiência e de pressa, votar uma Constítuíçêo.qae
não atenda aos maiores anseios da Nação. De
modo que o que proponho, para resolver esse
problema da suplência, é muito claro: trata-se de
um problema da Mesa, de assessoria, e isso é
conhecido no nosso Parlamento. O, que existe
é que um determinado partido tem tantos representantes. Vão votando. Verifica-se aquele número. Se por acaso o suplente, na hora da votação
do partido "x", votar na frente do efetivo, muito
bem. O que parece um pouco estranho é, logo
no início dos 'trabalhos desta Comissão, dar-se
a indicação de que os suplentes "x" e "h" Wo
substituir os titulares. O que a Mesa tem que fazer
- isso é que é importante, porque as representações e a compoSição desta Casa são partidárias
- é ver qual o número de titulares de cada partido.
O que não é possível conceder é o suplente presente votar ao mesmo tempo que o titular. Ou
vota o titular ou o suplente. Isso é trabalho da
Mesa. Colocando no Regimento essas limitações
e essa indicação. Vamos tumultuar nossos trabalhos e criar alguns constrangimentos.
Quanto ao ponto a que se referiu o Constituinte
Adolfo Oliveira, minha proposta seria no seguinte
. sentido: a Mesa verificará o número de representantes de cada partido, e os chamará, sejam eles
tituIares ou suplentes. Cabe a ela esse trabalho
de administrar, comandar, conferir e policiar os
trabalhos.
Ouço o nobre Constituinte Adolfo Oliveira.
O SR. CONSTITUlI'ITEADOLFO OUVElRANobre Constituinte Bonifácio de Andrada, quando
a Mesa fará isso?

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA- Com prazer.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA- Se a Mesa considerar que a votação
deve ser nominal, procederá dessa forma.

O SR. CONSTITUII'ITE ADOLPHO OUVEIRA
-'- Nobre Constituinte, as ponderações de V. Ex"
são extremamente sensatas e judiciosas, como
sempre. O objetivo do nobre Relator, que foi
exaustivamente debatido entre nós, que díspúnhamos e sempre nos dispomos a ajudá-lo, era
ordenar o que poderá criar problemas. Então, qual

O SR. CONSmUlNTE SIQUEIRACAMPOSPermita V. Ex" Nobre Constituinte Bonifácio de
Andrada, V. Ex" tem razão: se adotado o art, 8°,
a Constituinte já começa como o AI-5, cassando
direitos. A praxe é que terminada a relação dos
titulares, entra-se na dos suplentes. Se o que a
Mesa está querendo é não ter o trabalho e o cuida-
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do de fazer a chamada ordenadamente, titulares
e suplentes, acho isso insignificante. Não podemos continuar cassando. Seria um absurdo.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRAE se o titular chegar depois, logo após à primeira
votação?
O SR. CONSmUlNTE SIQUEIRA CAMPOSEle passa a votar depois.
O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA - Exatamente, ele não partíclpe daquela
vota<;:ão. Concedo o aparte ao Constituinte Egídio
Ferreíra Uma.
O SR. CONsmUINTE EGfDIO FERREIRA u-

MA .- A observação do Constituinte Bonifácio
de "lI1drada é inteiramente pertinente. Adotada
• dlsposíção do requerimento, vai-se provocar
uma lesão no direito de voto 'que tem o titular.
A saída dele pode ser meramente acidentai. Ou
suprime-se o artigo, ou se dá a ele a seguinte
redação:" Os suplentes partidários da Comissão
seráI> convocados pelo Presidente para participar.
da votação, obedecida a ordem de suas assinatwas no lIVro".
O SR. CONSmUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA-Perfeitamente. É normal. Em todo regimenlto consta isso. Estou de acordo com a propOltiS de V. Ex'.

e

SR. CONsmUINTE FRANdsce BENJAMIM - Nobre Deputado, temos de adotar a prática existente. que faz a secretária de uma Comissão da Câmara? Toma, nurna lista, a assinatwa dos membros titulares. Na outra, a dos sup1enltes. Uda a lista dos titulare~, se tiver sido
preenchido o número de parncípentes daquela
comissão, não há por que chamar os suplentes.
ElIte é um procedimento normal. De sorte que,
8ObI'le isso, acho que não há o que se discutir.

e

O SR. CONSTITUINTÊ BONIFÁCIO DE ANDRADA - O Constituinte José Genoíno está fazendo confusão.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOfNO Nobre Constituinte, eu gostaria de concluir o meu
pronunciamento. O voto é a segunda parte; a
primeira é a tomada de posição. No art. 17 e não é por acaso - a Constituição faz uma
diferença entre o tempo que terá o suplente convocado e o que não foi convocado. Isto não é
por acaso, mas porque, numa tomada de deliberação, muitas vezes, o direito à palavra tem tanto
poder quanto o direito ao voto. Esse o problema,
porque a palavra é a expressão de uma posição.

e

SR. CONSTITÚINTE BONIFÁCIO DE AN-

DRADA - O Constituinte José Genoíno, quando
cita o art. 17, está respondendo às ponderações
sobre o art. !30. O art. 17 consagra o que é óbvio:
podem participar da Comissão, em termos de
discussão, não apenas os titulares, mas os suplentes, e até os não-membros da Comissão. O suplente está dentro do processo de discussão formai, está integrado de forma total.
O SR. CONSmUlNTE JOSÉ GENOINO Há diferença entre o suplente convocado e o não
convocado.
O SR. CONSTITQINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA - Não. Se o suplente participou da dis·
cussão ou se não participou, mas está presente,
ele vota. O problema é garantirmos aos partidos
um número de votos, de vontades, dentro desta
Comissão. Quanto ao resto, basta seguir as praxes
conhecidas da Casa.
Estou de pleno acordo com a proposta do
Constituinte Egídio Ferreira Lima, que resolve o
problema. Ele substitui o art. 89pela praxe consagrada nesta Casa.

e SR. CONSmUINTE ADEMIR ANDRADE-

Sr. Presidente peço a palavra para uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O
Constítuínte Bonifácio de Andrada está com a
palavra. Portanto, não é possível questão de ordem.
O SR. CONSmUINTE BONIFÁCIO DE AN'ORADA - Ouço, com prazer, o aparte do colega
José Genoíno.
O SR. CONSmUINTE JOSÉ GENOfNO Eu g<:>staria de, neste aparte, levantar uma observação contraditória ao pronunciamento de V. Ex',
acrescentando: além do argumento do Constituinte Adolfo Oliveira, uma questão importante.
Numa comissão, uma tomada de deliberação é
composta de duas partes: a discussão e o voto.
Este é o problema. Trata-se de uma questão de
conteúdo, Em qualquer comissão ou no Plenário
a deliberação não é só o voto, que é a conclusão
de um processo que começa com a discussão.
É muito difícil o suplente votar, se ele não participou do processo da discussão, que dá o conteúdo para o voto.
Portanto, acho que essa inovação que está aqui
é profundamente democrática e corrige um erro
crucial existente.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADESr. Presidente, peço a palavra, para uma questão
de ordem. Vou levantar uma questão de ordem
à Mesa, aproveitando o aparte, já que não há,
ainda, uma ordem definida dos trabalhos. Sr. Presidente, recebemos isso ontem à tarde. Entendo
que, de certa forma, estamos elaborando um Regimento para a nossa Comissão. A minha sugestão e a questão de ordem à Mesa são no sentido
de que seja dado um prazo, pelo menos de 24
horas, ou seja, até amanhã, para que cada integrante desta Comissão apresentasse sugestões
de modificacáo ao Relator, e este, durante o flm
de semana, faria uma espécie de parecer sobre
as nossas proposições. Na próxima segunda ou
terça-feira, definiríamos, então, o processo de votação, porque já estamos, neste momento, a discutir os assuntos e a citar artigos desta proposição, sem nenhuma ordem, sem nada. Inclusive
eu, particularmente, não teria condições de apresentar sugestões, porque recebi o documento ontem à tarde, e uma série de circunstâncias impediram-me que viesse pronto a participar desta discussão. Além do mais, a Câmara convocou uma
sessão para as 10:00h, onde seremos, inclusive,
Relator dos projetos que serão votados. Por esta
e outras razões é que levanto essa questão de
ordem à Mesa.
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O'SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Sr.
Constituinte Ademir Andrade, logo após a conclusão do Deputado Bonifácio de Andrada, a Presidência resolverá a sua questão de ordem, que
com muita habilidade V. Ex' apresentou por meio
de aparte.
O SR. CONSmUlNTE BONIFÁCIO DE ANDRADA - Sr. Presidente, muito obrigado por garantir-me a palavra.
Vejo a questão de ordem como vem aparte.
Como tal vou responder. Entendo que não tem
procedimento aparte do colega, pois são poucas
as observações que teremos de fazer. Ontem à
noite li o documento. Do meu ponto de vista,
sustento a tese de que ele deve ser votado, porque
precisamos, com urgência, iniciar nossos trabelhos.
Outra ponderação que faríamos e dos m•
importantes esta no art. 10, que diz o segujnte:

UM 10 item IV - Verificação de vatIlção com apoiamento de nove integrantes cIII
Comissão."
Sr. Presidente, isso parece-me uma manobra
de força em favor dos grandes partidos politlcol
na Comissão. Sem dúvidá, só poder peder'"
cação o PMD8, e a Frente Liberal. Os outros peItIdos ficarão de fora. Assim, em termos parti~
proponho, para democratização do processo, que
em vez de pedir verificação com aprovamentD
de um e integrantes, o fosse com três integrllltes:
um membro da comissão, com apoio de doia
outros, poderia pedir a verificação. Do contr6rio,
haverá aqui a ditadura das maiorias. (Muito bem) .
Portanto, esta é outra emenda que propol1lOllllO
art. 1{)9 passarde 9 para 3 membros. Faço can
apelo ao espfrito Iieberal do Relator para que ~
corde conosco, pois do contrário S. Ex' vai dIIIogar só com o seu próprio partido, aqui, em tennoe
de repetição de votação.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) Não temos ainda rJOiI1TIas consagradas, por isso devemos democratizar o debate.

e

SR. CONsmUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA - Ouço o aparte do nobre Constituinte
Adylson Motta.

e

SR. CONSmUlNTE ADYLSON MOTTAPeço o aparte, porque tenho reunião na Câmara
e não poderei continuar aqui presente. Sou wn
dos suplentes e, embora voltando a um assWlto
já debatido por V. Ex', quero aproveitar para dizer
da minha integral solidariedade aos termos lII1.Iais
do art. 89, porque acho uma desconsideração com
o suplente. (Muito bem) uma vez que ele vem
para a reunião e o titular não comparece porque
não pôde ou não quis, retirado em pleno trabalho
do processo de votação. É uma desconsideração
e até uma humilhação para alguém que vem para
cá e, ao participar de um processo de votação,
vê-se retirado depois por capricho do titular, que
chegou tarde, que não pôde vir, ou não quis vir.
Quero colocar aqui a minha posição. Como
suplente que sou, apelo para que seja aprovado
nos termos atuais o art. 8 9 pois só quem participa
realmente do processo, conforme disse o Deputado José Genoíno, de discussão e das outras
etapas é que terá condições depois de votar. Não
adianta chegar aquio suplente, acompanhar todo
o processo, discutir, encaminhM, e na hora de
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voE S. Ex' o titular é que tem direito. Não con-

cordo.com isso. •. c_O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA - Isto é
mais no campo das idéias, porque o importante
é ter-se o direito de falar, porque através da palavra
pode-ser convencer.
l;~!'

o SR. JOSÉ GENOÍNO - O direito de falar,
Deputado Bonífacto de Andrada, é desigual. Se
o suplente é convocado ele tem direito a dez minutos. Se não o é, só tem cinco minutos. E quando
se for tratar de matéria substantiva há uma diferença qualitativa entre ter dez e cinco minutos.
Este é o problema. E a convocação se daria a
partir do momento da votação. Por enquanto a
coisa está muito tranqiJila, porque estamos discutmdo normas. Mas na hora em que se for discutir
sistema de Govemo, sistema de propriedade, aí
a coisa é mais complicada, principalmente para
os partidos que têm um representante. O partido
que tem um representante, só um Suplente se esta questão não for equacionada - vai perder
metade do tempo. Por isso entendo que a proposta do Relator é absolutamente correta, e reafirmo o argumento central de que a tomada de
decisão pressupõe a discussão e a votação. Não
podemos seccionar essas duas partes de um
mesmo processo.
O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA - Sr. Presidente, eu fico com as praxes
parlamentares e tradicionais.
Voltando ao art. 2°, ao mesmo tempo quero
referir-me ao art. 16, letra b, que no meu entender
é terrível. Se eu não confiasse no meu colega
Bemardo Cabral, seria ainda mais sério. Por quê?
Porque as emendas com parecer favorável só poderão ser destacadas por requerimento dos dezoito integrantes. Não me atemorizo, porque confio muito no Deputado Bemardo Cabral. Então,
todas as emendas em que ele der parecer favorável serão os pareceres da melhor procedência.
Mas ocorre que ninguém vai poder destacar essas
emendas sem parecer favorável. Se conseguir os
dezoito integrantes da Comissão, nem a Frente
Uberal terá vez. Ai, só o PMDB mesmo.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO -

É a Constituição da maioria.
O SR. CONSmUlNTE ROBERTO FREIRE -

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA - Então faço um apelo a V. Ex' que
dos 18, também concorde em se passar para

4005.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) -AMesa vai pedir a V. Ex' que aguarde. Vamos estabelecer uma ordem. V. Ex' já se pronunciou sobre
três artigos do projeto. Depois, teremos de ordenar a conclusão da discussão e a votação de cada
um desses artigos. Agora mesmo estão os aparteantes, no momento em que V. Ex' estava tratando do apoiamento para o pedido de verificação,
ainda dando apartes sobre questões anteriores.
O SR. CONSmUINTE ROBERTO FREIRE Sr. Presidente, uma questão de ordem. Estou com
a palavra. É exatamente para discutir a questão
de estar o Constituinte Bonifácio de Andrada com

a palavra não sei há quanto tempo. Isto aqui está
sem nenhuma norma.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Peço
a V. Ex' Constituinte Bonifácio de Andrada que
conclua sua exposição, bem como peço aos Senhores Membros da Comissão que não dêem
apartes, porque vamos fazer uma reciclagem da
matéria para poder ordenar sua discussão e aprovação.
O SR. CONSmUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA - Estou demorando por causa dos apartes. Falei pouco. Os apartes é que estão sendo
extensos.
Sr. Presidente, está aqui na matriz do art. 17:
"Após falarem quatro oradores, dois favoráveis
e dois contra"; pediria também que se passasse
para outro. Ao invés de serem dois favoráveis e
dois contra, que fossem quatro favoráveis e quatro
contra, porque senão se limita muito. Esse art.
17, em seu parágrafo 2°, dá ao Relator mais 20
minutos, além daqueles que já tem para a discussão. O Relator tem 20 minutos para a discussão
e mais 20 ao final.Minha proposta é que ele receba apartes, porque senão fica numa Situação de
influência que não me parece democrática, e que,
aliás, não está de acordo com o próprio temperamento de S. Ex'
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO Sr. Presidente, no que tange à alínea a do art.
16 do projeto de resolução em discussão, julgo
demasiado o número de nove assinaturas para
requerimento de destaque das emendas com parecer contrário. Há que se reduzir esse número.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Peço
aos Srs. Membros que não levantem questão de
ordem, enquanto o orador estiver usando a palavra.
O SR. CONSmUINTE ROBERTO FREIRE Mas é porque a Mesa não deu ordenamento à
discussão. Sobre isso, quero discutir.
O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA - Sr. Presidente, o Deputado Roberto
Freire está pedindo um aparte. Não vou concedê-lo.
O SR. CONSmUINTE ROBERTO FREIRE Não estou pedindo aparte a V. Ex' Estou pedindo
à Mesa que dê ordenamento aos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) -A Mesa está ouvindo a palavra de um dos seus membros sobre o projeto de regimento. Não foi ainda
estabelecido um critério para a discussão.
O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA - Sr. Presidente, peço a V. Ex' que me
garanta a palavra. Serei muito sucinto. Parece-me
que há uma impropriedade aqui no § 3 9 do art.
18, que diz:
"§ 3° Encerrada a discussão, o Relator
terá cinco dias para emitir parecer sobre as
emendas, concluindo.
~e for o caso, por um novo projeto ..."
E uma impropriedade. Talvez a redação fosse:
"Encerrada a discussão, o Relator terá 5 dias para
emitir parecer sobre as emendas, concluindo pelo
projeto de Constituição", e não, "se for o caso,
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por novo projeto". Não se trata de novo projeto.
Não há novo projeto. Ele vai transformar os anteprojetos da Comissão em projeto. Então: "concluindo pelo projeto de Constituição". Lá em cima, conclui por um anteprojeto geral, e aqui embaixo por um "projeto de Constituição". É o §
3° do art. 18.
Sr. Presidente, eram estas as ponderações que
estamos oferecendo em relação a alguns aspectos do Regimento e, ao mesmo tempo, apresentando as emendas de acordo com as nossas alegações, visando a dar a esse documento um sentido, parece-me, mais democrático quanto ao número, e rnais adequado quanto a alguns dispositivos.
O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) -Antes
de conceder a palavra ao nobre Constituinte Roberto Freire, a Mesa deseja esclarecer o seguinte:
a Mesa submeteu à apreciação do Plenário o projeto, globalmente, e o Constituinte Bonifácio de
Andrada apresentou suas sugestões a respeito
de vários dispositivos. Cada um dos presentes
poderá fazer suas sugestões.
Concedo a palavra ao ilustre Constituinte Roberto Freire, para uma questão de ordem.
O SR. CONSmUINTE ROBERTO FREIRE Sr. Presidente, não vou fazer análise alguma sobre
o projeto global. Entretanto, acho que a Mesa
deveria submeter a apresentação de sugestões
a um mínimo de normas, fixadas por ela. Por
exemplo: o processo de discussão, com apresentação de destaque, deveria ser feito artigo por
artigo. Cada Constituinte que tivesse destaque a
fazer, no momento em que fosse designado o
artigo do Regimento, levantaria seu destaque e
diria qual era. A postefiori, iria discutir-se cada
um deles. O que o ilustre Constituinte Bonifácio
de Andrada fez foi levantar os seus destaques.
Isso de nada adiantou para o Plenário, porque
não sabemos direito como vamos discutir, qual
o tempo, com que ordenação. Se a Mesa for submeter à apreciação e à votação nesta reunião,
deveria ler o projeto, artigo por artigo, e cada
um dos Srs. Constituintes levantaria o destaque
que tivesse em relação à matéria. Depois, discutirse-ia esse destaque, com um tempo determinado
para cada um, e não ao bel-prazer de cada um
e segundo a liberalidade da Mesa. Do contrário,
evidentemente, não chegaremos a lugar algum.
O SR. CONSmUINTE HAROLDO UMA- Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) -Antes
de conceder a palavra a V.Ex', vou decidir a questão levantada pelo Constituinte Roberto Freire.
O Constituinte Roberto Freire não levantou uma
questão de ordem. Na verdade, S. Ex' formulou
uma proposição: a de que o projeto seja lido,
artigo por artigo, e aqueles que tiverem alguma
observação às disposições, na medida em que
a leitura for sendo efetuada apresentem suas observações, ou requeiram destaque, para que sejam examinados posteriormente. A Mesa tinha
adotado o critério de submeter o projeto à apreciação para que cada um levantassem suas observações e, depois, submeter à discussão cada uma
das matérias argüidas. Todos os artigos, por
exemplo, que foram mencionados pelo Deputado
Bonifácio de Andrada serão objeto de discussão
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específica. A Presidência, atendendo à proposta
do Deputado Roberto Freire, mandará proceder
à leitura - são apenas 25 disposições -do projeto. Quando houver pedido de destaque, posteriormente estes serão discutidos.

o SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr.
Presidente, peço a palavra para contraditar.
O SR. PRESIDENSTE (Aluízio Campos) - Para
contraditar, tem a palavra o Senador Jamil Haddad.
O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, na realidade ouvimos a fala do Deputado Bonifácio de Andrada,
que apresentou emendas ao substitutivo da Corníssêo, Provavelmente, outros senhores membros desta Comissão pretenderão também apresentar emendas ao substitutivo. Então, seria mais
lógico:> que fosse dado um prazo, até segunda
ou terça-feira, para que aqueles senhores membros da Comissão interessados em apresentar
emendas entreguem-nas à Mesa, a fim de que
possamos votar, na próxima reunião, o parecer
do Relator sobre essas emendas. Caso contrário,
continuará essa balbúrdia e não chegaremos ao
processo de votação.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES Pela ordem, Sr. Presidente. O Deputado Ademir
Andrade já apresentou uma questão de ordem
para V. Ex' decidir logo após o orador Bonifácio
de Andrada terminar. V. Ex' dizia que ia decidir
a questão de ordem levantada, que pedia justamente o que o Senador Jamil Haddad acabou
de dizer.
O SR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIMA-- Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) -A Mesa tem de decidir as questões de ordem segundo
o critério de prioridade de apresentação. A proposição do Senador Jamil Haddad não conflita com
a questão de ordem levantada. Uma coisa é a
leitura do texto do Regimento para conhecimento
dos presentes, e outra é a concessão do prazo
para que sejam apresentadas e, posteriormente,
discutidas as emendas. Assim, vamos ouvir o Relator e depois proceder à leitura do anteprojeto,
ou projeto de Regimento para, em seguida, consultar o Plenário sobre a apresentação e concessão de prazo.
O SR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIMA-- Não adianta V.Ex" mandar ler o Regimento.
Todos estão aí. Vamos perder temi- nisso. V.
Ex" deve conferir um prazo para apresentação
de emendas, desde logo. A Comissão tem prazo
para foSSO e está aguardando os anteprojetos das
Comissões Temáticas. Então, o melhor caminho,
o que mais ordena é desde logo, V. Ex" atender
ao pedido de prazo.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Relator.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, de logo declaro que me
ponho de pleno acordo com a assinatura desse
prazo para que os Srs. Constituintes se manifestem, mas gostaria de fazer algumas considerações preliminares.

O Constituinte Bonifácio de Andrada, com esse
brilho que Deus lhe deu e que nós, humanos,
ficamos encantados quando S. Ex' o esparge sobre nós, pede a supressão do art. 8°, sob o argumento de que está na hora de prejudicarmos a
eficiência pela conveniência. Bom jurista que é,
professor de Direito Constitucional, S. Ex" deve
ter suas razões, as quais eu respeito, mas gostaria
de lembrar, na hora em que é aparteado pelo
nosso eminente Constituinte Siqueira Campos,
que lança para o autor deste pobre Relatório a
pecha da edição de um Ato Institucional n° 5,
que como dele fui vítima, preciso contraditá-lo.
(Risos.)
A idéia do número de titulares de cada partido,
Constituinte Siqueira Campos, e aqui agradeço
a intervenção do Constituinte José Genoíno -,
decorre da experiência que aprendi nos Tribunais,
no próprio Conselho Federal da Ordem e nesta
Casa também - quando rapazola, por aqui passei
e não tive oportunidade de conviver com V. Ex"
- de que na hora em que se abre uma discussão
e que as pessoas dela participam, ela fica vinculada para a votação. Os que chegam atrasados
argúem o seguinte: "Não tomei conhecimento
do Relatório nem da discussão e me abstenho
de votar." O que se quis fazer com isso não foi
premiar o suplente e, por via de conseqüência,
restringir o direito do titular. O que se previu foi
ordenar os trabalhos de uma Comissão, que não
é simples como as demais que funcionam normalmente nesta Assembléia Nacional Constituinte na Câmara dos Deputados.
Quando tivermos aqui 93 Srs. Constituintes,
entre Deputados Federais e Senadores, se nossos
trabalhos não tiverem ordenados, os que não quiserem comparecer na hora - ou porque querem
dormir um pouco mais ou porque têm outras
razões pessoais - devem ceder essa prioridade
a quem o substitui, que, por pressuposto, deve
ser um companheiro da melhor categoria. Ninguém porá como seu suplente em uma Comissão
alguém que não possa substituí-lo com efetivo
desempenho.
O que supôs o Relator na reunião com os demais é que estaria na hora de se colocar a Comissão no seus devidos eixos, porque senão ela será
uma balbúrdia. Imaginem V. Ex'" que estamos
discutindo uma simples regra elementar do Regimento, normas de trabalho e não chegamos a
um acordo ainda. Imaginem o que acontecerá
- como bem acentuou o Constituinte José Genoíno - quando se discutirem as normas, quando chegarmos aos sistemas; aí não teremos nada
preordenado. Se o titular quiser comparecer, e,
evidentemente, tirar da sua faixa de atuação o
seu suplente, ele chegará na hora, e não haverá
prejuízo algum. Quando se quis premiar o suplente - na expressão de alguns - a intenção
não era esta, mas, sim, a de dar responsabilidade
a quem integra esta Comissão. Estou de pleno
acordo em que todos somos homens responsáveis.
Constituinte Siqueira Campos, vou dar o aparte
a V. Ex", até porque as lacunas serão preenchidas
por ele. Espere apenas eu completar o meu raciocínio e ampliar as lacunas, paráque V.Ex" melhor
as preencha.
Imagine, Constituinte Siqueira Campos, dizerse que este artigo é uma espécie de Aí-5! O A1-5
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cassaria a manifestação de todos. Este foi o espírito do ato institucional referido, mas não é este
o espírito que presidiu a tantos quantos aqui se
reuniram. Veja como é. Eu, de logo, dizia que
estava de acordo com o que sugeriu o Constituinte Egídio Ferreira Lima, no art. la, inciso IV.
O Constituinte Bonifácio de Andrada pede que
se reduza para três. Na verdade, a princípio, tínhamos pensado em 18 e depois, todos nós reunidos,
em 9, mas aí há uma distorção. Estes 9 não representam um prêmio ou regozijo para o PMDB e
para a Frente Liberal. Quando reunido com todos
os lideres, disse o que repito agora de público
nesta Comissão: enquanto eu for o Relator, não
haverá imposição do meu partido para que se
faça coação, para que se coibam os desejos de
todos aqueles que são integrantes da Comissão
de Sistematização, uma vez que não vamos fazer
uma Constituição para o PMDB ou para a Frente
Liberai, mas para a Nação. Por que nove membros? Porque seria a forma ideal de não começarmos e desculpem se o termo é chulo m8S
é o único de que disponho, pela fraqueza dos
meus conhecimentos - mas seria a de bagunçar
os trabalhos desta Comissão, e não estamos aqui
para isso. Por quê? Veja, a contrario-sensu, do
seu argumento, eminente Constituinte Bonifácio
de Andrada, o que disse o Constituinte Adylson
Motta que já se retirou: "Não é uma desconsideração ao titular a volta do suplente". Agora também uso o mesmo termo: não é uma desconsideração à Minoria. Quándo o assunto for técnico,
e esta Comissão é eminentemente técnica, tenho
certeza de que teremos os números - nove serão.
O Plenário que faça o julgamento político; aqui
dentro desta'Corpíssão, não; serão dezoito, como
está aqui no art. 16, mas foi pedida a redução.
O SR. SIQUEIRA CAMPOS- Dezoito é impossível.
O SR. RELATOR (Bemardo Cabral) - Vou lhe
dizer o porquê da idéia. Vou lhe dizer, nobre Constituinte, o que presidiu essa idéia dos dezoito. Evidentemente que respeito o ponto de vista de V.
Ex", mas gostaria apenas que V. Ex' permitisse
que eu esclarecesse o que levou os integrantes
que elaboraram essa norma - que, aliás, não
foi fácil, pois V. Ex' há de convir que é muito
mais fácil apontar os erros.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVlLACSão poucos, Sr. Presidente.
•

QUA -

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Ainda
bemque V. Ex" reconhece.
O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS.Se V. Ex' me permitisse, gostaria de aparteá-lo,
para não perder a oportunidade.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Pretendia explicar tudo, para depois conceder-lhe aparte.
Os destaques apresentados às emendas com parecer favorável,Constituinte Siqueira Campos, exigirão 18 integrantes 'da Comissão; porque talvez
nem sempre esse parecer favorável poderá ser
convenientemente politico ao meu partido - é
que aqui está se fazendo a inversão.
.
V.Ex' deve estar lembrado de que, no dia em
que tive a honra de ser eleito pela bancada de
meu partido, eu, de logo, diziaque não me submeteria a pressões, viessem de onde viessem, de
palácio ou de grupos partidários, porque queria
fazer uma Constituição exatamente assim. Ima-
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gine a que ponto o Relator chegou! Chegou até
a trocar idéias com o eminente Senador Virgílio
Távora, homem que liderou tanto esta Casa, e
que não desconhece haver aqui influências palacianas. Mas, quem não as conhece? Não somos
Parlamentares há tantos anos, para desconhecêlas! As regras não mudam; mudam os homens
e aqueles que detêm o poder geralmente querem
-exercitá-lo. Espero que isso não seja feito no seio
desta Comissão - e aqui me parece estar o ponto
nodal de tudo, e temos que fazer um desate dessa
controvérsia agora, apenas quando for dilatado
o prazo, mas já sabendo qual a idéia do Relator.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES -

V. Ex" não explicou a razão do número, porque
V. Ex" não concluiu o raciocínio. V. Ex" não explicou ainda as razões ou o porquê dos 18 e o
porquê dos 9...

.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Desculpe, mas acabei de dizer a V. Ex" talvez não
tenha ouvido bem...
O SR. CONSTIT(JJNTE GERSON PERES Parque se escolheu o número dezoito para dar
ano ao processo?

O SR. RElATOR {Bernardo Cabral) -Imagine
V. Ex" que o parecer favoráveI...
O SR. CONSTIT(JJNTES1Q{JEIRA CAMPOSV. Ex' me permite um aparte?
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Concedo o aparte a V. Ex" e peço à Presidência que
lhe assegure o direito de interferência ou não terei

o prazer de ouvi-loO SR. CONSTIT(JJNTESIQUEIRACAMPOS~oaV.Ex"

O SR. CONSTITUINTE RENATO VIANNA Sr. Relator, sobre a matéria, tenho a impressão
de que, ao redigir a deliberação...

O SR. CONSTIT(JJNTESIQ{JEIRA CAMPOSSr. Presidente, o aparte me foi concedido e peço
que V. Ex" me assegure a palavra.
Nio me negaria a cedê-Ia a qualquer dos colegII, mas peço que os trabalhos sejam ordenados,
pera que todos possamos faIar.

O SR. PRESIDENTE (Alufzio Campos) - O
IpIII1etem que ser concedido a V. Ex"pelo Relator.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Concedo o aparte ao Constituinte Siqueira Canpos.

O SR. CONSTIT(JJNTESIQUEIRA CAMPOSSr. Relator, V. JiX' sabe da admiração que lhe
devoto.

O SR. RElATOR (Bernardo Cabral) - Considere que sinto em relação a V. Ex' o dobro do
que expressou.
O SR. CONSTIfrnNTE S1Q{JEIRA CAMPOSMulto obrigado.
CkIero esclarecer que não estava atribuindo a
V. Ex'a autoria do AI-5. Sei que V. Ex" apresenta
. . . propostas e sempre está aberto ao debate.

Eae tem sido seu comportamento. Na realidade,
V. Ex' deu uma alegria muito grande à Nação,
ao ler designado Relator desta Comissão, porque
sabemos da independência de suas idéias. V. Ex"
é Im dos mais ilustres brasileiros, notável exata·
l'I'IfiNe porque não se dobra e está sempre ao
lado de» ínteresees do Pais.

Suponha V. Ex", se o Presidente José Sarney
viajasse, e o Presidente Ulysses Guimarães assumisse seu lugar. Quando S. Ex" voltasse o Presidente (JJysses diria que estava apreciando uma
questão, que ainda não acabara de estudá-Ia, e
pediria que o Presidente Samey esperasse a solução em outro dia. Acho que o titular...
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - V. Ex"
me desculpe, mas esta comparação não cabe.
Não confunda V. Ex" substituto com suplente.
O SR. CONSTIT(JJN'TE SIQUEIRACAMPOSNobre Relator, veja V. Ex" o seguinte: de qualquer
forma, o suplente é um substituto. E veja, também, o direito de o suplente continuar com o
voto, porque voz, como Constituinte, S. Ex"já tem.
E o direito ao voto até o momento em que aparece
o titular.
Isto é praxe nos parlamentos do mundo inteiro.
Aqui iríamos inovar; por isso usei a expressão
infeliz do AJ-5. Desculpo-me perante V. Ex", porque sei que jamais encaminharia qualquer proposição antidemocrática, ou qualquer forma de imposição. Na qualidade de seu admirador, não cometeria esta injustiça com V. Ex"
insisto, porém, no aspecto de que, na realidade,
é uma cassação ao direito do titular. V. Ex" não
teve a intenção de contemplar partidos com essa
decisão. Sei disso também, mas V. Ex" findou
contemplando-os e protegendo-os. Se o titular
está atrapalhando o processo decisório de votação da Comissão, o partido o retira e substitui
por um suplente eficiente. O Constituinte José
Genoíno, por exemplo, do PT, devia ter vindo como titular.
O SR. CONSTITUINTE JOAQQIM BEVlLACPermita-me um aparte, nobre Relator?

QUA -

O SR. CONSTlTrnNTE SIQ{JEIRA CAMPOSO partido substitui o titular pelo suplente. Acho
que não podemos adotar esta norma. Se a Comissão o fizesse, seria uma cassação dos titulares.
V. Ex' me perdoe, mas não concordo.
O SR. CONSTITUINTE JOAQQIM BEVlLACNobre Relator, permite-me um aparte?

QUA -

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Peço
que o Constituinte Gerson Péres não se retire e
nos honre com sua presença.
.
Concedo o aparte ao nobre Constituinte Joaquim Bevilacqua.
O SR. CONSTITUINTE JOAQQIM BEVILACNobre Relator, acabamos de assistir aqui
a um exemplo que atesta a proficiência e a substância da colocação do Constituinte Bonifácio de
Andrada, reforçada pelo Constituinte Siqueira
Campos.
O ilustre Senador Afonso Arinos chegou e ocupou seu lugar como Presidente da Comissão, cuja
presidência vinha sendo muito bem exercida, sem
nenhum demérito, pelo vice-Presidente. Mas o vice é um suplente - ou o suplente é um Vice,
se quiserem assim.
Quando estamos na Câmara dos Deputados,
e chega o Presidente {llysses Guimarães, aquele
Deputado que está dirigindo os trabalhos - seja
Arnaldo Faria de Sá ou Jorge Arbage -, automaticamente se levanta e cede o lugar a S. Ex". A
Deputada Sandra Cavalcanti é um pouco ferina
quando diz que, às vezes, nem há necessidade
QUA -
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de ausência para assumir. Mas a titularidade faz
parte da representação.
Sou suplente em outra Comissão, e participo
dos debates, como qualquer Constituinte. Ouvi
as argumentações dos colegas e entendo que,
realmente, a melhor proposta, data maxIma venIa, nobre Relator e Sr. Presidente, é a do Constituinte Egidio Ferreira Uma, consubstanciando
aquilo que reflete o pensamento dos Constituintes
Bonifácio de Andrada, Siqueira Campos e do meu
próprio. Em que pese entendermos a preocupação de V. Ex", do Constituinte Adolfo OlIwlIra,
daqueles que trabalham no sentido de assegurllf
aquilo que V. Ex' disse, são técnicas as atribuições
da Comissão de Sistematização.
Aproveito a oportunidade para fazer uma observaçãõ de caráter redacional - porque ela também é uma Comissão de Redação - no tocaRe
ao art. 3°,inciso VIU, onde há a repetição da nl5ma palavra num período. Poderíamos suprimir
a expressão "tempo":
..... advertir ao orador quanto ao tempo,
não permitindo que ultrapasse o tempo."
Há uma redundância no período. Também
acho que o inciso VIII, em que pese o nobre 0bjetivo a que se destinou, interfere no sentido da
representatividade. A titularidade é importante. Se
o titular não chegar, por exemplo, às 9 horas,
e o suplente assinar o livro de presenças, o titular
não mais poderá participar - e sabemos da si·
multaneidade das atribuições que temos nesta
Casa.
OSR. PRESIDENTE (Aluizio Campos)-Anuncio que vou expor ao Presidente Afonso Arinos
a situação dos trabalhos da Comissão, para que
S. Ex" tome a sua decisão.
O SR. CONSTIT(JJNTEHAROLDOUMA- Peço a palavra, Sr. Presidente, para uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (AJufzio Campos) - Tem
a palavra V. Ex"
O SR. CONSTIfUlNTE HAROLDOUMA - DI·
rijo um apelo á Mesa e especialmente ao Sr. Constituinte Afonso Arinos, que acaba de chegar, para
que imponha mais disciplina aos trabalhos da
Comissão porque está havendo uma discurssão
desordenada no Plenário. Pensamos que isso não
deve prevalecer nem continuar, porque o bom
trabalho desta Comissão diz muito a respeito da
elaboração da própria Constituição. Não podemos permitir que o trabalho da Comissão de Sistematização seja prejuttcada, pela discurssão,
que está sendo desordenadamente. Todos querem falar,pedem a palavra, elegem, a seu talante
o artigo que consideram mais importante e sobre
ele dissertam longamente. Os apartes são mesclados e não sabemos qual é objetivo da reunião.
Foi apresentado um substitutivo pelo Sr. Relator. Penso que ele está bem-elaborado. O nobre
Relator tomou o cuidado de fazer consultas p~
vias, justamente para facilitar a tramitação do
substitutivo, mas a discussão anárquica que lIe
procedeu aqui, nessa primeira hora de frabelho,
mostra que não é possível um substitutivo sem
que sigamos os trâmites da ordem parlamentar:
abrir o processo de discussão, estabelecer um
prazo, para apresentação de emendas, que serão
postas em discussão para sua defesa ou critica,
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e em seguida, a questão para que se aprove, ou
não, definitivamente, o substitutivo apresentado
pelo nobre Relator. Penso que houve uma tentativa de se apressarem os trabalhos, com a qual
todos estivemos de acordo, mas a pressa é inimiga da perfeição, como se diz popularmente. E,
no caso, ela é inimiga da possibilidade de se fazer
um trabalho urgente, porque este requer método
o que se quer está sendo alcançado nesta reunião.
Solicito que o Sr. Presidente defina qual o método
da nossa discussão. Proponho que seja o método
tradicional das normas parlamentares e regimentais o de encaminhar o substitutivo, que passa
por um processo de tramitação normal conhecido
nesta Casa. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O nobre representante, sob forma de questão de ordem, apresenta de fato uma proposta para que
se estabeleçam certas normas não inscritas, mas
que venham a facilitar o avanço das discussões
e das decisões. Como a proposta é incidente sobre o texto do Regimento da Comissão, pediria
que sobre ela se manifestassem, sucessivamente,
o Relator-Geral e o Constituinte Adolfo Oliveira,
que muito auxiliou na redação do texto oferecido
como base para a decisão de hoje.
Tem a palavra o Sr. Relator. Em seguida o
Constituinte Adolfo Oliveira falará sobre a proposta apresentada pelo nobre Deputado.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente, deveríamos Inverter-se a ordem de manifestação porque, se falo eu primeiro, posso colher
meu eminente amigo, Deputado Adolfo de Oliveira, numa espécie de armadilha ditada pela nossa
amizade. Assim, ao ouvi-lo em primeiro lugar,
quem sabe possa eu até aderir às suas argumentações,

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem
a palavra o Constituinte Adolfo Oliveira.

Acolho perfeitamente, e com muita alegria, a
proposição do Constituinte Haroldo Uma, porque
ela encontra sua argumentação no nosso regimento, que é supletivo. Mas devo dizer ao nobre
Constituinte Adolfo Oliveira que me reservei para
falar por último segundo a praxe - já que se
fala tanto em praxe nesta Casa - de que o relator
sempre fala por último.
De modo que acolho a proposta do Constituinte
Haroldo Uma.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - a proposta do Constituinte Adolfo Oliveira consta de
três itens: primeiro, abrir a discussão. Não sei bem
o que ele compreende por essa expressão "abrir
a discussão". Seria agora, imediatamente?
O SR. CONSmUlNTE ADOLFO OLIVEIRAContinuar a discussão, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Então
continuar a discussão seria o primeiro item. Segundo, prazo para apresentação das emendas.
A Comissão está de acordo com o prazo para
as emendas. Peço desculpas, mas queria conhecer imediatamente o pensamento de V. Ex" Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Jamil
Haddad.
O SR. CONSmUlNTEJAMIL HADDAD - Nobre Presidente, eu havia proposto um prazo de
72 horas para que fossem apresentadas as emendas. Isso propiciaria um tempo razoável ao nobre
Relator para, na próxima reunião - que pelo próprio Regimento está sendo estipulada, e que será
na sexta-feira vindoura - pudéssemos votar a
matéria.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Para
contraditar a questão de ordem, tem a palavra
o Constituinte Joaquim Bevilacqua.

O SR. CONSmUlNTE JOAQUIM BEVlLACV. Ex", data vente, não decidiu a sugestão
do nobre Deputado Adolfo Oliveira. Entendo que
() SR. CONSmUINTE ADOLFO OLIVEIRA- ela é muito pertinente, porque ganharíamos temSr. Presidente, sou obediente e me curvo à vonta- po. O nobre Deputado Adolfo Oliveirapropôs que
de do ilustre relator. Mas gostaria de argumentar continuássemos a discussão. Já foi iniciado o projunto a V. Ex", ao eminente relator e à Casa, que cesso de discussão. A decisão de V. Ex" com relame parece extremamente apropriada e adequada ção a este ponto é uma premissa que precisa
a colocação feita pelo ilustre Constituinte Haroldo
ser colocada. É meu entendimento também que
Uma: ordenar-se o trabalho, sendo aberta a dis- continuemos a discussão - sem prejuízo da procussão, e dado um prazo para os colegas de Co- posta do nobre Senador Jamil Haddad, que sugemissão prepararem suas emendas. Depois de in- re um prazo de 72 horas, com o qual estou de
formadas elas serão objeto de estudo do sr. rela-t.. acordo - para que sejam apresentadas as ement,pr, que levará a matéria para votação em plenário. das. Com a discussão, Sr. Presidente, naturalmenAcho apenas que a discussão pode ter a sua sete muitos pontos vão ser aclarados. Pode ser que
qüêncía agora. Depois, repito, será dado um prazo
algumas outras emendas possam vir a ser formupara a apresentação de emendas, e finalmente ladas de acordo com o entendimento de hoje
teremos, na semana que vem, a oportunidade sobre esta, matéria. Ganharíamos tempo e já na
de votar essas emendas juntamente com o substiterça-feira, então, teríamos quase que um retrato
tutivo do relator.
daquilo que a Comissão pensa a respeito desse
() SR. RELATbR (Bernardo Cabral) - Sr. Presi- magnífico trabalho apresentado pela Mesa Diredente, a colocação feita pelo Constituinte Adolfo tora desta Comissão.
Oliveira tem inteira procedência.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Com
() ilustre Constituinte Haroldo Uma quer que
a palavra, pela ordem, o Sr. ConstituinteJosé Thoesta Comissão tenha a oportunidade de apresenmaz Nonô.
tar o seu trabalho, em termos de emenda, dentro
O SR. CONSmUlNTEJOSÉ THOMAZ NONÓ
de um prazo exíguo, mas que o faça com esta
- Sr Presidente, gostaria de fazer apenas um
oportunidade. Nossa idéia inicial foi exatamente
pequeno reparo à proposta do ilustre Constituinte.
a de trazer um trabalho que seria o arcabouço
par.a que os Srs. Constituintes realizassem, sua Adolfo Oliveira. Na forma como entendi, a propoobra de engenharia. É claro que a obra não está sição de V. Ex" ficaria vedada à discussão após
esse novo oferecimento de emendas. Não podeDeI1n perfeita e nem acabada.
QUA -
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remos votar contribuições que ainda nem existem, e muito menos discuti-Ias. Assim que os
Srs. Constituintes oferecerem suas emendas, sem
prejuízo do andamento da reunião ordinária de
hoje, teremos condição de discutir as novas contribuições, sob pena de introduzirmos um voto
a seco sem nenhuma discussão por este Plenário.
Era este o adendo que queria acrescentar à proposta do ilustre Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não
vejo, na proposta do nobre Constituinte, impedimento para a discussão das emendas quando
elas forem oportunamente apresentadas. Não há
impedimento. V. Ex" está, realmente, procurando
esclarecer um ponto mais do entendimento de
quem ocupa a Presidência. A observação de V.
Ex" é respondida por si mesma: não foi aqui decidido nada sobre a supressão da discussão depois
da aprovação das emendas. De acordo com a
proposta, para que se continue a discussão, p0deremos encerrrar, em ordem, esta fase dos nossos
trabalhos, quer dizer, continuar a discussão e prodecer a alguma votação que porventura apareça.
Concedo a palavra ao Constituinte Renato Via-

nna.
O SR. CONSmUlNTE RENATO V1ANNAIria pedir a palavra depois que V. Ex" deliberaue
se continuaríamos a discussão, não para socorrer
o eminente Relator, mas para tentar esclarecer
um assunto que ficou no ar, sobre a flxaçêo do
número nove e dezoito.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos)- Quem
vai falar, os que estão inscritos ou os que pedem
a palavra?
O SR. CONSmUINTE GERSON PERES Inscrevo-me, Sr. Presidente, para falar.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vou
concluir um raciocínio do qual parece-me decorreria necessariamente a opinião do nobre Relator
e do Sr. Constituinte Adolfo Oliveira, sobre isso
que foi aqui apresentado, isto é, que continue
a discussão iniciada no momento em que entrei
nesta sala. Se houver alguma votação ou decisão
a ser tomada, que seja, na medida do possível,
resolvida ainda hoje. Depois, abriremos os prazos
para apresentação de emendas. Isso será feito
de acordo com o consenso da Comissão, amda
hoje.
Com a palavra o nobre Constituinte Renato Via-

nna.
O SR. CONSmUINTE RENATO VIANNA Sr. Presidente, estávamos discutindo e ficou no
ar. Foram estabelecidos os dois números - nove
e dezoito. Certamente, esses dois números não
surgiram através de fórmula mágica. Quer me
parecer que sendo 93 o número de integrantes
da nossa Comissão de Sistematização, o nobre
Relator e aqueles que o ajudaram a elaborar o
documento fixaram os números nove e dezoito
por corresponderem respectivamente a 10% e
a 20% do número de seus integrantes. Poderse-ia, talvez, alterar esses dados e fixar, em vez
de números definitivos, os percentuais de 10%
e 20% dos presentes. Faço esta observação a
títulô de sugestão.
O SR. CONSmUlNTE JAMILHADI:W> - Pe-

ço a palavra para contradbr.
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o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) a palavra V. Ex'.

Tem

O SR. CONSTIT{JINTE JAMIL HADDAD Houve uma proposta do nobre Constituinte, no
sentido de que fossem estabelecidos os percentuais de 10% e 20% dos presentes. Mas faço
uma argüição: em que momento será apurado
o quorum? No momento das assinaturas ou no
momento da votação? Pode acontecer que o
Constituinte assine e, na hora da votação, tenha
se ausentado. Parece-me, na realidade, que esse
critério pode pecar por não representar o percentual desejado pelo nobre Constituinte, mas creio
que o melhor seria estipular rigidamente determinado número - x, y ou z - para evitar que essas
contradições que estamos sentindo agora, ocorram em relação às votações.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Assisti
à reunião do grupo de trabalho, na qual chegou-se
às conclusões que aqui estão: nove e dezoito.
Como o Relator e o Deputado Adolfo Oliveira
foram os dois articuladores dessas soluções, poderiam esclarecer esse fato, em resposta às questões de ordem levantadas e à contestação da
questão de ordem suscitada pelo Senador.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Peço
um momento, Deputado Genoino, para dar-lhe
a palavra. É só para esclarecer a contradição argüida pelo Senador.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES Sr. Presidente, inscrevi-me antes do que o Deputado José Genoíno. V.Ex' até me disse que falaria
depois do Deputado que o precederia.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Deputado José Genoíno, S. Ex' faz uma afirmativa.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO O Deputado Gerson Peres pode falar.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES Levantei três questões em decorrência das colocações feitas pelo eminente Deputado Bonifácio
de Andrada. A primeira refere-se ao art. 8°, em
que houve, praticamente, um protesto por parte
dos suplentes - Deputados José Genoíno e Adylson Motta, do meu Partido - no sentido de que
esse dispositivo era indispensável, a fim de que
eles não pudessem ser, talvez, constrangidos após
terem assumido os cargos dos titulares; igualmente que no decurso da discussão eles não pudessem ser substituídos pejo titular, que desconhecia o conteúdo da matéria, visto que a discussão estaria interligada à votação. Discordamos
desse raciocínio porque a titularidade do cargo
se sobrepõe à suplência. E quando se trata de
matéria de sistemas e princípios, naturalmente
que o suplente está interligado ao titular, ao próprio partido e este já tem definido os princípios
ou linhas de conduta que adotará ao ensejo da
discussão.
De forma que achamos seria muito mais liberal
que a praxe prevalecesse, isto é, o titular chegando, naturalmente o suplente lhe cederia o lugar,
não aquele em que estivesse sentado, mas o lugar
para proceder à votação da matéria. Ele até pode-

ria continuar no próprio lugar e orientar o titular
sobre o tema discutido antes da sua chegada.
O Deputado Egídio Ferreira Uma reduziu essa
redação diante do pensamento aqui levantado pelo Deputado Bonifácio de Andrada de maneira
muito lúcida, e acredito que a sugestão do S
Ex" caberia bem dentro da praxe tradicional da
Casa, no que diz respeito ao titular de Comissões.
A outra questão é a seguinte: perguntei ao Sr.
Relator o porquê dos nove e o porquê dos dezoito.
O colega que me antecedeu agora levanta a razão
sobre o percentual, dez ou vinte. Isso igualmente
não diz nada, porque também poderia ser o percentual cinco para um e dez para outro, ou o
percentual três para um e cinco para outro, etc.
Como última questão, o que me preocupa nesses
dOIS dispositivos do Regimento, ou seja, as letras
"a" e "b" do art. 16, é o cerceamento da liberdade
que a maioria sofreria para propor destaques de
matérias relevantes, uma vez estar claro que, pelo
percentual estabelecido, as Minorias - PDS, PCB,
PC do B e PSB, nesta Comissão - não teriam
oportunidade de conseguir o destaque de maténas na oportunidade da votação.
O mesmo se relaciona com a verificação da
votação. Igualmente não teriamos número para
verificar a votação, e transferiríamos para os partidos majoritários, por esse percentual estabelecido
pelo douto Relator, toda a possibilidade de controle do Plenário por ocasião da apreciação dos
destaques e da votação.

Aíestá o cerne da questão, a parte democrática,
o direito das Minorias. Teríamos de reduzir os
números, mesmo porque esta é uma Comissão
e não há por que ser tão rígida assim, quando
deveria adotar o princípio da conveniência social,
que neste caso é o direito das Minorias de poder
conseguir destacar matérias relevantes por ocasião da votação. Este é o princípio que deveria
reger o número estabelecido para o destaque e
para a verificação de votação. Era isso que gostaria de colocar nessa cabeça inteligente e primorosa do nosso Relator, para que S. Ex' verificasse
esse princípio e não porque 20% ou 10% sejam
percentuais sobre um ou outro determinado número. Esse percentual atinge e fere o direito das
Minorias.
Portanto, eram estas as três colocações que
eu faria, e esperaria que nosso Relator as levasse
em conta, a fim de que as Minorias não ficassem
aqui tolhidas no seu direito de pedir verificação
de votação e destaque de emenda, o que talvez
fosse importante.
O SR. CONSTITUINTE MILTON REIS - Sr.
Presidente, solicito, quando puder, o obséquio de
conferir-me a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concederei, primeiro, a palavra ao nobre Constituinte
José Genoino, que a havia solicitado anteriormente.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO Sr. Presidente, apavora-me e entristece-me que
se banalizem questões da maior significância com
argumentos expendidos aqui pelo Constituinte Siqueira Campos, representante do interesse dos
suplentes, com a praxe parlamentar e em nome
de algo que já é costume de um Parlamento que
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sabemos cheio de vícios e mazelas que terão de
ser corrigidos.
O mais apavorante, todavia, é que, mesmo no
Parlamento, essa praxe é reprovada por este orador. Porém, não estamos no Parlamento, estamos
elaborando uma Constituição, e quero entrar no
conteúdo dessa Carta. Quando se está discutindo
matéria constitucional, não se trata de um projeto
de lei ou de uma emenda, mas de questões de
fundo, questões do conjunto das relações da sociedade. Portanto, a ligação entre os processos
de discussão e de votação é uma condição para
o êxito das decisões que serão tomadas, e não
um problema de interesse do suplente. O que
está em jogo é a tomada de posição. Não podemos, na elaboração de uma Constituição, seccíonar a tomada de decisão entre a discussão e a
votação.
Esta inovação do Relator tem uma importância
muito grande, com relação às normas que têm
funcionado nesta Casa? São comissões esvaziadas, quoruns baixos. Vejam, por exemplo, o
exemplo das Subcomissões que estão funcionando, onde o comparecimento é baixo. Quem assistia às reuniões das Comissões permanentes da
Câmara verificava que os suplentes - e fui suplente de duas delas - participavam de todas
elas. Não fui suplente na Comissão Mista do Senado, porque não tinha direito, e participei da Comissão Mista do processo de convocação da Constituinte. Temos de corrigir essa deformação crucial
na elaboração da nossa Carta. O titular não portador de um título, ele é apenas incumbido de uma
obra de elaboração, não de votação. E na medida
em que o titular não está presente, o suplente
partidário terá de ocupar o seu lugar. O processo
de elaboração constitucional representa 70% dó
processo de decisão. A votação é o coroamento
do processo, mas não é decisiva. Muitas vezes
é mais importante ter direito à palavra do que
ao voto, porque através da palavra pode-se influenciar uma tomada de posição, ou defender
as suas propostas. Esta ligação que o Relator procurou fazer é da maior importância, porque resguarda o suplente partidário. Está claro: o suplente é partidário. Agora, a Comissão não pode
fazer aqui um processo de tomada de decisão
sem que haja uma participação direta na discussão daquele que vota, pois o voto não é algo
formal. Temos que corrigir, inclusive, essa deformação do Parlamento. O voto não é título, não
é formalidade. O voto é o coroamento de um
processo que se inicia na discussão.
Por isso, está inteiramente correta a proposta
do art. 8°, dessas normas de trabalho da Comissão
de Sistematização. Repito um argumento que já
levantei e chamo a atenção do Constituinte Bonifácio de Andrada, companheiro ilustre e que tem
dado importantes contribuições com sua inteligência e perspicácia na apreensão desses temas:
na hora em que formos discutir aqui o sistema
de propriedades sistema de governo, questões
cruciais, enfim, a palavra é importante. Veja bem,
o caso dos partidos que têm poucos representantes. O suplente, se o efetivo não estiver, será
convocado apenas para o voto e a decisão estaria
prejudicada em pelo menos 50%.
Acho correto o que prevê o art. 17, ao fazer
uma diferença de tempo entre os que são membros da Comissão e os que não o são, para efeito
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de participação na discussão, pois isso qualifica
a posição que se vai consumar no voto.
Ouço, com prazer, o Constituinte Bonifácio de
Andrada.
(I SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA - Constituinte José Genoíno, V. Ex" é
um dos mais atuantes e ilustres desta Casa. Quero
dizer a V. Ex" que a prevalecer esse art. 8°, quando
formos discutir propriedade, reforma agrária, sistema de govemo, será uma correria. Chegarão
suplentes e titulares disputando a assinatura em
primeiro lugar na lista de presença e haverá até
empurrões. Não há dúvida, pois se o suplente
pode passar na frente do titular e é mais importante do que este, segundo a ordem de chegada,
ele vem correndo e assina depressa na frente deste, que, quando chega atrasado, perde a vez de
participar. O que vai acontecer? O Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte será
fraudado, porque ele cria uma hierarquia: o partido indica o titular, que é o número um, e o
suplente, que é o número dois, é portador dos
mesmos direitos. Considero que há aspectos procedentes na argumentação de V. Ex" A Casa, infelizmente, ainda faculta esse espetáculo de esvaziamento em muitas comissões. Há necessidades
de se punir o titular que não comparece, disso
não há dúvida. Esse aspecto existe, V. Ex" tem
razão, mas temos de criar uma sistemática que
não venha provocar esse tipo de conflito. Essa
é a razão da minha intervenção, embora ache
que V. Ex' apresenta argumentos sérios e que
é importante o tema que V. Ex' traz ao debate.

O SR. GERSON PERES -

Essa figura levan-

teda pelo eminente Constituinte Bonifácio de Andrada - vir o suplente e assinar - não está prevista no trabalho do eminente Relator, porque o
art. 8', diz que o suplente será convocado pelo
Presidente.
O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRJ\DA - De acordo com a assinatura.

o SR. CONSTITUINTE GERSON PERES

-

Diz o art. 8°;

"Os suplentes partidários da comissão serão convocados pelo Presidente, ao anunciar
a Ordem do Dia"
O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA - Veja o que diz depois: "obedecida a
ordem de assinatura".
O SR. CONSmUINTE JOSÉ GENOINO Excelência, vou terminar o meu pronunciamento.
O SR. GERSON PERES - Quero esclarecer
que não procede essa preocupação de V. Ex",
no sentido de que o suplente estaria em desacordo com o titular e não haveria sintonia entre
voto e discussão em matéria de sistema. Aí V.
Ex" cai numa contradição, porque o seu partido
- o PT - que tem uma linha de ação programática ngida, em que todos falam a mesma linguagem..todos dizem a mesma coisa da mesma
maneira, pensam do mesmo modo sobre problemas de sistemas e princípios.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO Vou concluir, Sr. Presidente.
O SR. CONSTITUINTEADOLFO OLIVEIRADeputado José Genoino, ouça-me, por favor, um

minuto. Estou acompanhando o raciocinio de V.
Ex", mas há uma circunstância que não está sendo
lembrada: o titular tem total respeito pelo seus
direitos. Se existe um titular apenas, a questão
é de oportunidade. Até quando o titular é substituído e é convocado o suplente? Por isso é que,
segundo o dispositivo, até ser anunciada a Ordem
do Dia, não há como fazer confusão com assinaturas no livro. Quando a Ordem do Dia é anunciada, verifica-se quais são as vagas que existem
na representação daquele partido e convoca-se
o suplente, que a partir daí não poderá ser destituído.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO O Deputado Adolfo Oliveira respondeu com O
argumento que eu usaria, o aparte do Deputado
Gerson Peres, mas eu acrescentaria o seguinte
- não sei se 05 companheiros prestaram atenção
- verifica-se no livro,existem assinaturas de efetivo e suplente, então ali se encontram duas assinaturas. Não vai haverá briga para ver quem assina
primeiro. São duas assinaturas separadas e 05
Constituintes efetivos ou suplentes serão convocados separadamente.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES Suplente só deveria assinar se estivesse como
titular. Suplente não pode assinar.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO Está correto, assina o suplente se o Presidente,
ao abrir a Ordem do Dia, convocar 05 efetivos,
e estes não estiverem ali com suas assinaturas.
O processo é absolutamente correto, do ponto
de vista de resguardar o direito dos titulares.
Agora, a questão de fundo para mim é essa
que repito para terminar: o voto é uma parte secundária no processo de decisão, porque a parte
principal é a discussão e a intervenção. Esse é
o problema. E não estamos aqui, Constituinte
Gerson Peres, pensando no interesse desse ou
daquele partido. É uma maneira de banalizar. Diria
ao Constituinte Siqueira Campos que me comuniquei com o meu Líder, e ele disse: "Vou ter
que ir à Câmara", porque sabe que aqui estã tendo
votação, isto é, na Comissão de Sistematização.
Todas as vezes em que venho aqui, comunico-me antes com o Líder do PT que é membro
desta Comissão. Então, não estou discutindo interesses partidários, mas o seguinte: no momento
em que cada Constituinte aqui é representante
- um sujeito, enquanto indivíduo, na elaboração
das suas intervenções nesta Comissão. Vamos
enfrentar muitas questões que não são a cópia
fiel do que está no projeto partidário. O Constituinte Gerson Peres sabe muito bem que uma
coisa é o que está no projeto do partido, e outra
é a fundamentação do nosso projeto. É essa diferença que deve ser considerada.
A última questão, Sr. Presidente, para terminar
a minha intervenção - e chamo a atenção do
Relator para este ponto é a diminuição do número
de assinaturas para o pedido de destaque das
emendas contrárias, quando são votadas em bloco e no caso das emendas favoráveis, que consta
no art. 16, letras "A" e "B". Por exemplo, pode
haver rejeição de emendas de conteúdo diferente.
Exemplifico uma emenda sobre sistema de propriedade de um sentido, e um sistema de propriedade de outro, quando votadas em bloco. Então,
nove é um número muito alto para se pedir desta-

Quinta-feira 21 227

que. Que esse número fosse reduzido tanto na
Letra "A", quanto na Letra "B". Acho que não
estaríamos nem banalizando nem tampouco
criando camisa de força, principalmente para destaque. Quero ser franco. Por exemplo: ao fazer
uma avaliação política, imagino que algumas das
propostas que nós do PT vamos trazer à Comissão
serão minoritárias. Posso até dar alguns exemplos. O poder de conseguir o destaque é muito
importante, porque destaca aquelas matérias para
ir ao voto, mesmo que, elas sejam derrotadas.
Mas elas precisam ser destacadas. Não podem
ser embrulhadas. Por exemplo, conceito de propriedade. Um conceito que defendo não pode
ser embrulhado com o conceito de um outro deputado de outro partido. É necessário diminuir
esse qucrum para permitir maior clareza na hora
dos destaques para os debates. Era essa a sugestão que faria ao nobre Relator. Muito obrigado,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) -O Relator solicita a V.Ex" o obséquio de remeter a sugestão por escrito.
O SR. CONSTITUINTE MILTON REIS - Sr.
Presidente, havia solicitado a V. Ex" o obséquio
de conceder-me a palavra tão logo fosse possível.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) tem toda razão. Concedo-lhe a palavra.

V. Ex'

O SR. CONSTITUINTEMILTONREIS - Agradeço a V. Ex"
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O pedido de S. Ex" tinha sido vinculado ao debate que
estava havendo.
Depois darei a palavra à Deputada Sandra Ca:
valcanti.
O SR. CONSmUINTE MILTONREIS - V.Ex'
poderá dar a palavra à nobre Constituinte. Quero
ter o privilégio de ouvi-Ia.
ASRA CONSmUlNTESANDRA CAVALCANTI
- Faço questão de ouvir V. Ex", Deputado Milton
Reis.
O SR. CONSmUINTE MILTONREIS-Quero
ter o privilégio de ouvi-Ia primeiramente.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O meu
dever de Presidente é dar a palavra à Deputada
Sandra Cavalcanti como homenagem à mulher.
Mas, se não entrarem em acordo, farei o que
quiserem 05 dois.
Concedo a palavra à Deputada Sandra Cavalcanti.
A SRA. CONSmUINTE SAl'IDRACAVALCANTI- Sr. Presidente, inscrevi-me apenas para tecer
alguns comentários sobre o texto da proposta
de normas. Gostaria de acrescentar, para conhecimento dos colegas Constituintes, que, atendendo
à solicitação de V. Ex' e do Sr. Relator, fiquei
incumbida de manter entendimento com o Centro de Processamento de Dados do Senado PRODASEN, tendo mantido contato permanente
com 05 técnicos daquele Centro, principalmente
em função do teor do art. 15, que discutiremos.
Diz o art. 15:
"As propostas de emenda popular à Constituição serão protocolizadas perante a secretaria da Comissão, que verificará se foram
cumpridas as exigências estabelecidas no art.
24 e seu inciso I, informando por escrito à

228 Quinta-feira 21
1-..-

DIÁRIO DAASSEMBLÉIA NACIONAL CONS1TfUlNlE-(Suplemento)

Presidência, que convocará reunião extraordinária para que a comissão se manifeste
sobre o recebimento da proposição, ouvido
o relator, dentro de 48 horas."
O Regimento Interno, sobre a emenda popular,
prevista no art 24, diz textualmente:
"Fica assegurada, no prazo estabelecido
no parágrafo do artigo anterior, a apresentação de proposta de emenda ao projeto de
Constituição, desde que subscrita por trinta
mil ou mais eleitores brasileiros, em listas
organizadas por, no mínimo, três entidades
associativas, legalmente constituídas, que se
responsabilizarão pela idoneidade das assinaturas, obedecidas as seguintes condições:..."
Vem em seguida uma lista enorme de condições, e a Comissão de Sistematização deverá verificar se foram cumpridas ou não. Diante disso,
seria conveniente dirigir uma consulta oficial ao
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o eminente Ministro Oscar Correia, após termos realizado uma visita prévia àquela Corte - uma vez
que todos os eleitores no Brasil estão devidamente cadastrados e memorizados dentro dos
computadores daquele Tribunal-, indagando da
possibilidade do PRODASEN ter acesso a estas
memórias relativas ao eleitorado brasileiro, as
quais se encontram registradas nos computadores do SERPRO.
Estamos aguardando a resposta oficial do Tríbun8l Superior Eleitoral, que poderá tomar viável,
bllYez, a mais penosa e pesada das atribuições
materiais da Comissão de Sistematização; a de
verificar se foram cumpridas as exigências estabelecidas no art 24.
Nossa Comissão - pasmem nossos colegas
Constituintes - terá 48 horas para verificar se
binta mil assinaturas, trazidas por três entidades
oficiais reconhecidas, são efetivas, corretas, bem
registradas ou não almente. Isso, em termos de
viabilidade - o Sr. Presidente me perdoe -, parece-me a quadratura do círculo. Em todo caso,
gostaria de alertar desde já à Comissão de Sistematização para a necessidade, quem sabe, de
que, ao discutir o texto, já levasse em conta não
apenas a resposta sobre a viabilidade de termos
acesso eletrônico a esse cadastro ou não, mas
também se há pessoal suficiente para digitar, daqui para lá, os nomes das 30 mil pessoas que
na listagem de cada entidade comporão a chamada emenda popular. As idéias, às vezes, são muito
bonitas, aparentemente abertas, democráticas,
mas tomam-se às vezes, intrasponíveis, também,
do ponto de vista de realização concreta. Teremos
que aqui encontrar o famoso jeitinho brasileiro,
para dar uma interpretação que mantenha o espírito da lei, não fira a liberdade e não seja um
obstáculo, a fim de que, de repente, a Comissão
de Sistematização não se encontre totalmente paralisada, sem poder corresponder, sequer, ao prazo exíguo que lhe foi imposto e ainda sem possibilidade de transpor as exigências regimentais.
Achei que era minha obrigação, desde já,levantar a questão. Estamos aguardando apenas, Sr.
Presidente, uma resposta afirmativa e definitiva
da Mesa sobre a forma de nossa inscrição nos
debates, ao invés de se passar ao plenário no
irúcio da reunião uma lista, para que cada um

de nós se inscreva. Propusemos, no início dos
trabalhos, que a lista ficasse na mesa, e cada
um de nós, interessados nos debates, dirija-se
à mesa e faça a sua inscrição. A resposta está
pendente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito
obrigado, Constituinte Sandra Cavalcanti. Felicito-me por ter tido a boa inspiração de solicitar
a V. Ex' o obséquio de interessar-se pelo assunto
e acompanhar a situação de tais iniciativas e do
sistema de computação do Prodasen, no seu relacionamento com as exigências do projeto de Resolução que estabelece nossas normas de trabalho. Agradeço muito a V. Ex'.
Também concordo com V.Ex' nas suas observações porque, no momento em que li o artigo
a que se refere, fiquei bastante preocupado, pois
entendi as palavras, mas não entendi bem as intenções, ou o que se vai fazer. Eu havia ficado
um pouco preocupado com a leitura desse artigo.
Peço à Comissão oportunidade para relatar
uma conversa que tive, ontem, com o novo Embaixador do Canadá, que recentemente apresentou aqui suas credenciais. Procurou-me S. Ex'
no sentido de pedir informações sobre o andamento de nossos trabalhos da Constituinte e sobre o processamento dos mesmos, na medida
do possível. Indagou-me S. Ex" se teríamos uma
nova Constituição, extremamente minuciosa, ou
se poderíamos chegar a uma certa sintese doeumentaI. Disse-lhe que não lhe poderia, no momento, dar uma resposta nítida, porque estamos
hoje assistindo, no País, a um processo evidente
de intercessão muito grande, a um processo de
participação social na representação eleitoral.
São dois assuntos que estão influindo, e essa
influência não cria, infelizmente, perspectivas nítidas para o desenlace do processo, porque a participação social está se processando, embora desregulada, no texto da Constituição atual.
A democracia semidireta, aquela que se faz representar por meio da participação dos segmentos sociais, é prática habitual em vários países.
Na Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, não existe disposição a esse respeito, mas
quase todos os seus Estados federados possuem
dispositivos que permitem esse processo de democracia semidireta.
Este assunto, porém, é especialmente tratado,
e a matéria particularmente bem conduzida, na
Confederação Suíça, que, de fato, não é uma confederação, mas, sim uma federação. Na Suíça,
portanto, isso existe e diga-se que não é por força
de alguma emenda constitucional. Na Itália,também. Não é assunto tratado por emenda constitucional, mas, sim, uma iniciativa constitucional.
Realmente, não se trata de emenda. Nesse caso, aparecem várias iniciativas com muitos objetivos, propostas, sugestões, esperanças e reivindicações. Então, talvez a palavra emenda não seja
perfeitamente adequada, mas enfim, no fundo,
é uma espécie de participação social no processo
da elaboração constitucional, ou seja, um aditamento à tradicional forma representativa através
de um processo de democracia direta, que está
sendo elaborado regimentalmente e não constitucionalmente.
Não existe, na nossa Constituição, alguma forma de disposição sobre essa matéria. Também
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não há elaboração teórica ou mesmo legislativa
a respeito desse assunto. Então, acho que devemos ter consciência de que a adição das sugestões participativas precisa ser cortejada, sempre
tendo em vista a presença da nossa representação, que soma dezenas de milhões de votos
em todo o País. Não tenho certeza do número
global, mas acredito que seja por volta de 60
milhões de eleitores. O eleitorado do Brasil é um
dos maiores do mundo. Essa participação somará
talvez centenas de milhares de assinaturas.
. Temos então, que refletir sobre este assunto.
E uma proposição, uma proposta, um conselho,
se me permitem, que ofereço aos nobres companheiros de Comissão, para que reflitam sobre este
assunto. Esta matéria é mais complicada do que
pode parecer, porque dela dependerá o texto da
Constituição futura. Por outro lado, a aceitação
indiscriminada dessa participação pode fazer com
que o Constituinte emotivamente receba as sugestões dando margem a um resultado tecnicamente discutível porque certamente haveria entuIhamento do texto da Constituição por uma série
de propostas de iniciativasocial que não têm durabilidade constitucional, que visam a atender a certas questões imediatas e que, portanto, não correspondem a valores permanentes, não se enquadram na generalidade das disposições constitucionais. Esta a primeira consideração.
A segunda é que talvez haverá oposição histórica entre decisões aqui assumidas sob pressão
da participação e o processo eleitoral que designou uma representação incumbida de elaborar
o texto constitucional.
Esta é uma matéria delicada. Não vou submetê-Ia a uma reflexão mais metodizada, mas acredito que isso seja objeto de discussão não apenas
na nossa Comissão, mas também nas sucessivas
reuniões em plenário, quando - estou certo este assunto será profundamento examinado e
esclarecendo, a fim de que a votação do novo
texto constítucíonal se possa processar à luz de
decisões menos emocionais, menos sujeitas a
pressões participativas, que muitas vezes representam segmentos da população do povo brasileiro que, de certa maneira, não escampam as
intenções desta representação, amparada por
muitos milhões de votos populares.
Faço esta ponderação porque a julgo merecedora da atenção deste órgão, que está incumbido
de refletir e fazer uma composição sobre os textos
aqui trazidos, que podem sofrer d~ nossa parte
certas objeções, porque não estamos vinculados
apenas à idéia de coordenar as divergências, compor as contradições, preencher as deficiências.
Temos também o direito de, nos nossos pareceres futuros, sugerir coisas, refletir nossas preocupações quanto ao número é à natureza global
de todas as. matérias que aqui chegarem ao conhecimento do nobre Relator, Constituinte Bernardo Cabral. Isso vai ser uma caudal, não só
no aspecto propriamente literal, como no aspecto
teórico, porque em grande parte será filosófico
e meditativo o trabalho da nossa Comissão. Temos que trabalhar também nesse sentido.
Pedindo desculpas pelo alongamento destas
considerações, agradeço mais uma vez à Deputada Sandra Cavalcanti as pertinentes ponderações. S. Ex' é credora da minha afetuosa gratidão.
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~----------------------------_.:....._------------Concedo a palavra ao nobre Constituinte Mihon
Reis.
() SR. CONSTITUINTE MILTON REIS - Sr.
Presidente, a Deputada-Constituinte Sandra Cavalcantí, sempre lúcida e competente, traz à discussão o problema referente à iniciativa popular
na proposição de artigos e parágrafos ao texto
da Constituição a ser elaborada. S. Ex' acentua
bem as dificuldades para conferirtrinta mil assinaturas. É claro que somente a memória de um
computador nos poderia permitir, num prazo de
48 horas, checar a legitimidade das mesmas.
Com a experiência que a caracteriza ao longo
de sua vida pública, sempre brilhante, S. Ex' pondera ser necessário que examinemos a possibilidade de um jeitinho brasileiro para a solução
desse problema. É claro que, se recebermos uma
idéia, uma proposta lúcida e pertinente, iremos
aprová-Ia,dar-lhe o nosso apoio. Mas,se as iniciativas não forem a nosso ver, úteis, não iremos
aprová-Ias.
Acho ser essa a maneira sensata de agirmos,
porque não haverá meio material de analisarmos
eSSdS iniciativaspopulares, checarmos o número
mínimo, estabelecido por lei, de 30 mil assinaturas, nos prazos exíguos que nos foram dados.
Por outro lado, louvando o trabalho do Sr. Presidente e do Sr. Relator, ressalto a judiciosa idéia
concebida nos arts. 8 e 10, no seu § 4 bem
Con10 o art. 16, na letra b, porque, sem dúvida
alguma, esses artigos e parágrafos irão regular,
de fato e de direito, os trabalhos desta Comissão.
Os 10%, consubstanciados no na 9, e os 20%
no na 18, ainda terão maior validade e sabedoria,
na ocasião da votação das emendas aprovadas
nas Comissões e Subcomissões.
Evidentemente, se elas forem aprovadas, o
Constituinte, membro desta Comissão, que apresentar destaque, tentando retirar uma ou outra
do meio das aprovadas, certamente encontrará
alguma dificuldade para isto. No fundo, temos
aqui, no fundo, de prestigiar as comissões e subcomissões. Para as aprovadas, evidentemente, o
número terá que ser de 18, ou seja, 20%. Entretanto, com o espírito liberal que os advogados
sempre possuem, determinou-se o número de
9, epenas serão necessários 10% para pedido
de destaque para proposições que não tenham
sído aprovadas nas suas respectivas comissões.
O número é apenas de 9, exatamente tendo em
vista, esse espírito liberal, para - quem sabe aqui nesta Comissão, examinar-se novamente essa possibilidade de aproveitamento de alguma
emenda que, quem sabe, possa s~ aprovada,
já que havia sido rejeitada na sua comissão ou
subcomissão respectiva. Portanto, mais do que
lógico, cartesiano raciocínio, pareceu-me muito
..Iúcida a posição.
_
Ainda com referência à solicitação aqui feita
pelos Constituintes Jamil Haddad e Gerson Peres,
segundo a qual o número de nove, para.fins de
apoiamento, seria exagerado, acho que isso pode
ser examinado, Houve uma objeção, que também
me pareceu lógica, no sentido de quando o número seria examínado.Evídenternente.no momento
em que o assunto for debatido, a Mesa pode requisitar o livro de presença, verificar quantos estão
presentes, e se 10% comparecerem teremos uma
posição conciliatória. Entretanto, isso não é im0

0

,

portante, e, sim, a fixação do número. Porém,
se o desejar esta Comissão, também esta possibilidade poderá ser examinada.
O § b do art. 16 diz, de maneira explícita, da
necessidade de 18 darem apoiamento, para fins
de destaque, às proposições aprovadas nas comissões e subcomissões. Parece-me que tanto
neste caso como no número de nove não podemos modificar, senão vamos tumultuar inteiramente o trabalho das Comissões Técnicas. Parecem-me razoáveis os números correspondentes
a 10% e 20% para apoiarmos, pedirmos destaque
de proposições aprovadas nas respectivas comissões e subcomissões, bem como das que foram
rejeitadas. Desta feita, louvo o trabalho realizado
que, penso, refleteo pensamento desta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Obrigado a V. Ex"pelas sugestões.
Concedo a palavra ao ConstituinteJoaquim Bevilacqua, do PTB.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACSr. Presidente, queria voltar à questão
preliminar - estou sendo redundante -, aqui
levantada pela Constituinte Sandra Cavalcanti,no
tocante à forma de inscrição. Eu, por exemplo,
cheguei à Comissão e me inscrevi muito antes
do nobre Constituinte Milton Reis, a quem ouvi
com muito respeito. Entretanto, como parece que
houve duas ou três formas de inscrição, estou
falando depois, o que, aliás, foi bom, porque pude
haurir os ensinamentos de S. Ex"Mas queria ponderar à Mesa no sentido de que a primeira decisão
que deve tomar é com relação à forma de inscrição, senão será absolutamente impossível à Comissão de Sistematização, por uma ironia até,
sistematizar seus trabalhos. Tivemos aqui, antes
da chegada de V. Ex"- e não por culpa do ilustre.
Presidente nem do nobre Relator-, um excesso
de liberalismo na forma do debate, não por princípio anárquico, como aqui se levantou, mas porque realmente não tínhamos um ordenamento
sequer de inscrição.
QUA -

Não sou um filólogo, um especialista em português, mas, de qualquer modo, en passant pude
notar o que me pareceu uma redundância.
Em segundo lugar, no que tange ao art. 8
mantenho minha posição - que é a mesma dos
Constituintes Bonifácio de Andrada e Siqueira
Campos -, em que pese, repito, tenha entendido
perfeitamente os objetivos do nobre Relator e do
ConstituinteAdolfoOliveirae daqueles que o auxiliaram, segundo o qual não se pode substituir
o titular.A titularidade é uma só. Aindaque muitos
suplentes trabalhem mais do que os efetivos,ainda que muitos vices trabalhem mais do que o~
presidentes, suplente é suplente, vice é vice. E
uma questão que envolve até um problema de
representatividade partidária. Se o Líder entender
- e o Regimento assim o permite - que o titular
não está tendo um comportamento à altura, poderá substitui-lo por um outro nome. Temos tido
problemas de quorum em algumas Subcomissões temáticas.
Concedo o aparte ao nobre Relator.
0

,

O SR. RELATOR (Bemardo Cabral) - Quem
sabe se o inciso VIII do art. 3 poderia ficar com
a seguinte redação:
"Advertir o orador ou aparteante quanto
ao tempo de que dispõe, não permitindo que
ultrapasse aquele fixado nas deliberações."
0

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁCPerfeito. Estou de acordo com V. Ex"
Esta questão está superada.
Apenas mais um probleminha, atendendo até
a imagem da Comissão, e que sempre foi minha
preocupação.
QUA -

O SR. RELATOR (Bemardo Cabral) - Agradeço a V.Ex"a contribuição, com a qual concordo.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACMuito obrigado a V. Ex"
Quanto à questão do art. 80 , parece-me que
temos aí, inclusive, uma superposição de dispositivosregimentais da Constituinte. Não sei se poderíamos aqui, na Comissão de Sistematização,
Apóio a sugestão do nobre Deputado Siqueira instituirtal norma um tanto QU quanto draconiana.
Campos no sentido de que quem quiser falar vá- É justo, reconheço, o suplente vir, discutir, participar do processo de discussão - como bem
até a Mesa e se inscreva. É lnais fácil do que
um funcionário sair aleatoriamente colhendo ins- salientou o nobre ConstituinteJosé Genoino, que
faz parte do processo de votação - e, na hora
crições, sem que se saiba o que será discutido.
de votar, o titular é quem o faz. Esta é a essência
Em segundo lugar, o PTB, a exemplo do que
da representatividade: o titular é titular,o suplente
ocorreu com o PL, com o PFL, com o PC do
é suplente; sendo que este último não deixa de
B, com o próprio PMDB e, ao que parece, até
mesmo com o PDS- porque o Constituinte VIrgí- ser o substituto eventual do titular.
Com relação ao art. 10, inciso N, são poucas
lio Távora se manifestou -, não foram ouvidos
a respeito dessa disposição preliminar de traba- as questões em que há uma certa dissensão ou
divergência,que, parece-me, são importantes. Tal
lho. Apesar de na primeira reunião desta Comisartigo foi referido há pouco pelo Deputado Milton
são ter sido o representante do PTB quem sugeriu
que realmente houvesse um arcabouço - aliás, Reis e, no inícioda discussão;-pelo Deputado Bomuito bem elaborado pelo Constituinte Antonio- nifácio de Andrada. Eu também entendo que deveria ser feita uma redução nesse número para
Carlos Konder Reis, cujo trabalho me parece da
maior eficiência,muito bem sistematizado, muito .o apoiamento, até porque sabemos que, com 24
subcomissões, a Câmara, Senado e o Congresso
orgânico e, agora, objeto de um substitutivo tamem funcionamento, com sessões extraordinárias,
bém muito bem elaborado - tenho algumas peinclusive,é muito dificil, em que pese ao esforço
quenas divergências que, a título de colaboração,
de todos, multiplicarmo-nos para estar presentes.
vou mencionar.
Então, o quorum é sempre eventual e baixo. A
Já falei a respeito da primeira, uma simples
questão de redação, no art. 3";'inciso VIII, quando .Mesa e os que elaboraram o substitutivo foram
sábios ao estabelecer o quorum de 18 membros
há, no mesmo período, na mesma frase, uma
para o funcionamento da Comissão, porque nas
repetição desnecessária da palavra tempo. Acho
Comissões temáticas, exigindo-se o quorom de
que também somos uma Comissão de Redação.
QUA -
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maioria, não está havendo número suficiente de
Parlamentares Constituintes, impossibilitados que
estão, devido a uma série de problemas. Assim
sendo, julgo que o apoiamento de verificação e
votação de nove Constituintes presentes poderia
ser reduzido. Quanto ao número, deixo ao critério
sempre elevado e isento do nobre Relator e do
nobre Presidente. Não tenho uma idéia fixa se
para seis ou cinco, penso apenas que se deveria
reduzir um pouco esse quorum, dado que temos
um grande número de partidos minoritários.
O mesmo argumento expendo em relação ao
venial do ilustre
Constítuínte Milton Reis e apoiando a emenda
do Constituinte Bonifácio de Andrada.
Da mesma forma, no art. 17, caput, na parte
final, onde diz que "é facultada a apresentação
de requerimentos de encerramento da discussão,
após falarem quatro oradores, dois favoráveis,
dois contra", acompanho a proposta do Constituinte Bonífácíode Andrada, ampliando para oito,
quatro favoráveis, quatro contra.
No § 19 do mesmo artigo, houve a sugestão
de se incluir no final a expressão "com apartes",
dado que o Relator terá vinte generosos e necessários minutos para se manifestar. Que pelo menos ele possa conceder apartes, até para melhor
esclarecimento, não só da Mesa, como dos próprios membros da Comissão. Então, no final, incluiríamos, "a palavra por vinte minutos ao Relator", mas assegurando, também, os apartes aos
membros da Comissão presentes.
Com relação ao § 2 9, a proposta é de que se
retire a expressão final "sem encaminhamento"
e conste:
"Encerrada a discussão, será dada a palavra
ao Relator por até vinte minutos, procedendo-se
em seguida à votação do parecer."
Retirar a possibilidade de encaminhamento da
votação é uma solução um pouco autoritária e
contrária à praxe parlamentar, já instituída e consagrada ao longo dos tempos. Não se trata de
"encaminhamento" no sentido de obstruir ou de
conturbar os trabalhos, mas de esclarecer um
ou outro ponto que possa não ter ficado bem
claro, tanto na exposição do Relator, quanto nos
eventuais apartes resultantes.
São três propostas que apresento com relação
lIO art. 17. A primeira, no caput, de quatro para
oito oradores, que favorece, inclusive, a orientação
da Mesa com relação ao posicionamento do Plenário, com todas as correntes podendo manifestar-se. No § 1°, incluir a possibilidade do aparte.
Aliás, o Relator tem sido generoso nas suas falas,
lempre permitindo o aparte. Apenas consagrariamos este procedimento no nosso projeto de
deliberação. E no § 2°, retirar a expressão "sem
encaminhamento" e talvez incluir, para impedir,
no caso o abuso, o tempo de um ou dois minutos
para o encaminhamento. Um prazo bem pequeno
para que não haja tergiversação, fuga em relação
ao que se busca obter.
Finalmente, no art. 18, § 3° - e é a última
observação que faço - também acompanho o
Constituinte Bonifácio de Andrada. Retirar-se a
expressão "novo Projeto de Constituição" deixando somente "Projeto de Constituição". Era apenas
esta observação, mais de caráter redacional.
De resto, Sr. Presidente, quero congratular-me
níio só com o Constituinte Antôniocarlos Konder
art. 16, letra b, divergindo, data

Reis, que teve essa louvável iniciativa de tentar
sistematizar os trabalhos da Comissão de Sistematização, como também com o nobre Relator
Bernardo Cabral, com a Constituinte Sandra Cavalcanti, com o Constituinte Adolfo Oliveira, enfim,
com todos aqueles que participaram dando subsídios muito valiosos ao nosso Plenário.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito
obrigado a V.Ex"pelo seu oportuno e contributivo
discurso.
Tem a palavra o Constituinte Raimundo Bezerra.

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Sr. Presidente, estávamos sugerindo à nobre
Constituinte Sandra Cavalcanti que, em relação
às assinaturas nas emendas populares, podia ser
feita apenas uma verificação por amostragem, digamos, do número um ao número quinhentos
ou mil. Outra proposição é no sentido de se começar do número cinco mil até o seis mil. Estatisticamente, é mais do que válido. Se existir, por exemplo, um erro de 10%, a proposta será. rejeitada.
Estatisticamente a segurança é absoluta só por
amostragem. Em vez de se conferir trinta mil assinaturas, conferem-se quinhentas, mil assinaturas.
De acordo com parecer do próprio pessoaI encarregado da verificação estatística, a medida reduziriasubstancialmente todo esse trabalho e é muito provável que o prazo de quarenta e oito horas
fosse suficiente, se esse artifício legal for obedecido.
A SRA CONSTITUINTESANDRACAVALCANTI - Sr. Constituinte Raimundo Bezerra, V. Ex"
concede-me um aparte?
-

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
Com muito prazer.

A SRA CONSTITUINTESANDRACAVALCANTI - Quero apenas aduzir mais uma hipótese
para se trabalhar a responsabilidade da Comissão
de Sistematização. É bem provável, quase certo,
que várias dessas emendas populares que estão
chegando digam respeito a assuntos também objeto do esforço e do trabalho, não só individual
dos Constituintes, mas das Subcomissões. É bem
possível que várias dessas emendas venham a
coincidir em intenções, em substância, com textos que, a esta altura, já estão sendo incorporados
aos relatórios das Subcomissões Temáticas e,
certamente, já sendo digitados pelo PRODASEN.
Então, talvez pudéssemos, nas nossas normas,
estabelecer que, sempre que uma emenda popular, trazida por três entidades associativas reconhecidas e acompanhadas de mais de trinta mil
assinaturas, incidir sobre matéria constitucional
já proposta e aprovada nos relatórios das Subcomissões, seja acrescentada sem necessidade dessa verificação, uma vez que coincide a matéria.
Tenho uma emenda já pronta pata apresentar
nesse sentido, para que figure como um parágrafo
no art. 15, dispensando desde logo, a Comissão
de Sistematização de fazer essa verificação, uma
vez que se trata de matéria apresentada também
por legítimos representantes do povo, os Constituintes, que estão em Brasília com essa incumbência. (Muito Bem!)
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O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVlI.ACPermita-me uma pequena ilação. A proposta da colega é muito válida. A intervenção da
nobre Constituinte Sandra Cavalcanti, embora esclarecendo a questão sob outro ângulo, não elide
a proposição do Constituinte Raimundo Bezerra,
que também considero muito interessante. Realmente, faz-se uma amostragem tomando-se vários segmentos da listagem, conferindo-se as assinaturas, no começo, no meio e no fim. Apóio
esta proposta, assim como a da Constituinte Sandra Cavalcanti.
QUA -

A SRA CONSTITUINTESANDRACAVALCANTI - Havendo coincidência dispensa-se o trablllho de verificação.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVlI.ACQUA -In límíne, já afasta.
O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA

- É uma simplificação dos trabalhos...
A SRA CONSTITUINTESANDRACAVALCAN·
TI - ... usar-se o processo de amostragem.
O SR. REI.ATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o Relator acolhe a sugestão do Constituinte Raimundo Bezerra, acoplada
à emenda aditiva- se assim podemos considerar
- da Constituinte Sandra Cavalcanti. Acolhidas
ambas as sugestões, aceito as ponderações do
eminente Constituinte Milton Reis e traço uma
análise sobre o que falou, sempre com muita propriedade, o Constituinte Joaquim Bevilácqua.
A idéia em relação ao art. 8° não foi, se observado com algum cuidado, a de retirar do títuIar
sua categoria. Ouvi alguns constituintes - o que
é natural numa discussão feita às pressas - suporem que seria possível ao suplente, chegando à
reunião às nove horas, barrar o direito do titular.
Ficou esse entendimento, quando, na verdade,
não é correto. Ficou estabelecido que, quando
o Presidente anunciar a Ordem do Dia, convocará
para participar dos trabalhos os suplentes que
estejam com assinaturas no livro próprio. QJais
suplentes? Aqueles cujos titulares estejam ausenteso Se eventualmente o suplente tiver chegado
aqui às 9 horas, às 9h30m chegar o titular e a
Ordem do Dia só ocorrer'às 10 horas, é evidente
que o Presidente da Comissão de Sistematização
não dará a palavra ao suplente para que ele discuta e possa votar, estando aqui presente o titular.
A idéia foi essa, por uma razão muito simples.
Discuti muito esse artigo com o Deputado Adolfo
Oliveira.As inquietações que assaItaram a maioria
desta Casa também nss atingiram. Estávamos
preocupados se não haveria a possibilidade de
se retirar 'do titular um direito que era seu. A idéia
inicial era a de forçar - a verdade é esta - o
titular a chegar aqui na hora, porque no instante
em que esta comissão tiver no seu seio os anteprojetos oriundos das Comissões temáticas, se
não tivermos aqui, desde o início, uma maioria
que a fé!ça funcionar, para que os debates sejam
travados dentro do maior nível, podemos correr
o risco de haver falta de quorum. Daí esse arcabouço prever o funcionamento mínimo da comissão para sua instalação e, depois, para díscussão
e votação. Temos de considerar isso. É forçoso
fazê-lo. Esta não é uma comissão técnica como
da Câmara e do Senado, bastando para tanto
atentarmos para seu enorme volume de ~i·
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pentes, Não temos nenhuma Comissão técnica,
na Cêrnara dos Deputados ou no Senado Federal,
que funcione com 93 membros. Era esta a idéia.
Mas a Comissão debateu bem o assunto, sobretudo através da participação dos vários companheiros. Sobre este ponto, o eminente Deputado
Egídio Ferreira Lima apresentou uma emenda,
que ele logo considerei pertinente. Logo que ele
a torne viável e a encaminhe à Mesa, não há por
que não a estudarmos. A idéia é aprimorar, e
não dificultar os trabalhos.
O eminente Constituinte Joaquim Bevilácqua
ainda fez uma observação sobre o art. 10, inciso
IV. Ele acha que a verificação de votação com
o apoio de nove integrantes talvez retire da minoria
a possibilidade...

o

SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁCQUA - Permita-me aparteá-lo, nobre Relator, para melhor esclarecer o meu pensamento sobre
este assunto. Veja V. Ex' - que foi quem constatou isso; estabeleceu-se um quorum mínimo
d~ dezoito constituintes que achei muito apropriado, dada a multiplicidade dos afazeres dos
constituintes. Então, nove é a metade. Estamos
estabelecendo aqui a verificação de votação com
metade do quorum mínimo admitido para o início dos trabalhos.

evitar, ou seja, o abuso. V. Ex' então sugere que
se retire a expressão "sem encaminhamento" e
que se coloque "um minuto", para evitar o abuso.
Estou de pleno acordo com V. Ex', e acho que
é uma forma democrática. Sei que esse minuto
não será cumprido, porque ninguém poderá fazêlo nesse tempo. O abuso vai continuar, mas, para
que não se coloque a forma democrática abaixo
de uma eventual discordância, o que pode ser
considerado ditatorial, acolho o que V.Ex' propõe.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁCCom relação ao § l°, indago de V. Ex'
E sobre o aparte.
'

9UA -

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) de pleno acordo.

Estou

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁCV. Ex' considerou o aparte?

QUA -

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sim.
Acho que, inegavelmente, o aparte é conveniente,
nessa hora. Pediria apenas a V.Ex', nobre Constituinte Joaquim Bevilácqua, para formalizar a sua
proposta.

QUA "- Ou metade do quorum mínimo.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁCSr. Relator, não pretendo formalizar a
minha proposta e vou dizer a V. Ex'. Por quê.
Não faço questão da sua autoria, porque como
é V. Ex' quem vai elaborar o trabalho, e já que
está concordando com o que proponho, muito
me honraria se subscrevesse a autoria dessa susgestão.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Não é
possível que não tenhamos para os nossos trabalhos pelo menos cinqüenta constituintes. Seria
um desrespeito para com o povo se esta Comissão náo os colocasse aqui.

. O SR. REALATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente, gostaria apenas de fazer uma sugestão
à Comissão - que logo no início, foi lembrada,
com muita oportunidade, pelo Constituinte Ademir Andrade.

O SR. RELATOR(Bernardo Cabral) - Não havia metade, mas dez por cento do total.
O ::IR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC-

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁCQUA -- Teríamos vinte por cento...

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - A idéia,
ilustre Constituinte Joaquim Bevilácqua, foi permitir que esta Comissão trabalhasse sem o vezo,
que frequentemente se verifica nas outras, de se
pedir uma verificação de votação e esvaziar os
seus trabalhos. Não foi outro o sentido. Se porventura a maioria entender que é melhor corrigi-lo,
o Relator não tem nada a opor.
O SR. CONSTITUI]'ITE JOAQUIM BEVILÁC-i
QUA .- Sei que V. Ex' é sempre muito claro e

'hão oculta nada. Estou aqui me louvando nos
ensinamentos e conselhos do venerando mestre
Afonso Arinos de Melo Franco quando disse que
decidíssemos na primeira reunião desta Comissão no sentido de dizer sempre aquilo que pensamos e propor aquilo que realmente seja objeto
do nosso pensamento, e nunca ocultar nada. Entendo e sei que a intenção é esta. Entendi da
mesma forma com relação ao art. 8° Mas, na
prática, isso pode resultar numa distorção desse
nobre objetivo do ilustre Relator.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - V. Ex'
ainda adverte para o problema do § 2°, quando
diz que, "encerrada a discussão, será dada a palavra ao Relator, se este o desejar, por até vinte
minutos, procedendo-se, em seguida, à votação
de parecer, sem encaminhamento". AíV.Ex' corrige, com muita oportunidade, o que se pretendeu

QUA -

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) não.

Pois

O SR. RELATOR(Bernardo Cabral) - Proporia
então, Sr. Presidente, que as sugestões de emendas pudessem ser feitas até o dia 12 de maio,
terça-feira, às 10h da manhã, e que discussão
e votação fossem feitas no dia 14, quinta-feira,
às 9h da manhã. Assim teríamos tempo para a
apresentação das emendas, o que ocorreria até
terça-feira e, depois, disporíamos de 48 horas para
sobre elas nos debruçarmos e as trazer para discussão e votação. Seria até o dia 12, ao invés
de até o dia. 11, como em princípio, tínhamos
imaginado. Até o dia 11 seria um tempo um pouco curto, porque o Constituinte não disporia
da segunda-feira para mandar datilografar as
emendas em seu gabinete. Então, as entregaríamos na terça-feira, dia 12, e no dia 14 o Relator,
com seus ilustres auxiliares, ou melhor, com os
demais Relatores que o ajudam, trariam para o
plenário, às ~h de quinta-feira, dia 14, o resultado
do parecer. E uma sugestão que submeto à apreciação de V.Ex' e do Plenário.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE - Sr.
Presidente, peço a palavra para fazer algumas
considerações a respeito do art. 15.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Perdoe-me, mas as considerações de V. Ex' estão
ligadas à proposta de prazos que o Relator acaba
de fazer?
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O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FREIRE - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FREIRE - Com
relação às preocupações da ilustre Constituinte
Sandra Cavalcanti, realmente o prazo é exígiJo
-24:00 horas - para conferir 30 mil assinaturas.
Não é fácil, principalmente sabendo-se que o Prodasen, segundo pesquisas já feitas, não dispõe
de digitadores para processar, em tempo hábil,
o número desses eleitores para os computadores
do Tribunal Superior Eleitoral, para que, logo em
seguida, dentro de quarenta e oito horas, possa
ser convocada extraordinariamente, pelo Substitutivo ao Projeto de Resolução no 1/87-CS, uma
comissão, com o objetivo de apreciar a emenda
popular.
Eu gostaria de lembrar, também, principalmente à ilustre companheira Sandra Cavalcanti, que
tenho aqui o Regimento da Constituinte, cujo item
ou alínea, estabelece que além das 30 mil assinaturas, abonadas pelas três entidades registradas
da região, seja a proposta subscrita, ainda, por
um Constituinte, para que tenha andamento.
O SR. CONSTITUINTEADEMIR ANDRADENão é obrigado - art 24.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFHO OUVEIRA
- Só se não for acolhida.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FREIRE-Exato.

Só se não for acolhida. Eu não me lembrava,
por isso pedi o socorro da Mesa e dos colegas.
Preocupo-me também com isto, porque estou,
como o Constituinte Siqueira Campos, companheiro do Estado de Goiás, envolvido com a criação do Estado do Tocantins. Não vão chegar aqui
apenas trinta mil assinaturas numa emenda, mas,
talvez, oitenta mil, porque há consenso e conscientização naquela região. Os prefeitos, os vereadores e - para se ter uma idéia - todos os
presidentes de partidos políticos do meu Estado
adotam a emancipação política do Tocantins,
bem como todos os deputados estaduais, sem
exceção. Na bancada federal parece-me que apenas um Constituinte tem objeções, porém os outros adotam a criação do Estado do Tocantins.
Assim, vão chegar, aqui, oitenta mil assinaturas.
Essa emenda será subscrita também, se possível,
pelo Constituinte Siqueira Campos e por este que
fala neste instante.
Até parece que eu estava adivinhando as preocupações da Constituinte Sandra Cavalcanti.
Também estava preocupado com o fato de que
pudesse haver um dispositivo desses nas normas.
A Comissão para a criação do Estado do Tocantins, em Goiás, é partidária. Ela é comandada
po~ um Desembargador. E o Presidente dessa
Comissão é um juiz federal. Estamos nos deslocando para o interior; aos sábados e domingos
as comissões se reúnem. Usamos o impresso
próprio e ninguém assina nele se não levar o
título de eleitor.
Sr. Presidente, há recomendações também para que todas as assinaturas colhidas tenham o
vístç do juiz eleitoral, bem como o carimbo do
Cartório Eleitoral. Embora o art. 24 não faça essas
exigências, foi exatamente pensando que, aqui,
num processo exígiJo como este, poderão não
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ser aferidas as assinaturas, a fim de se constatai
se são ou eleitores que adiantamos essa medida
De forma que é possível que cheguem lista:,
de alguns municípios que não tenham a decla
ração do juiz eleitoral de que todas as assinaturas
são realmente de eleitores.
Por isto junto as minhas preocupações às de
Constituinte Sandra Cavalcanti. E peço ao Relato;
para conferir. Não sei se com o "jeitinho" brasi
leiro, como diz a nossa colega mas que se di
condições a esta Comissão, para que ela se posse
armar e se prevenir para constatar essas assinaturas no prazo estabelecido, porque, do contrário,
frustraria a aspiração de milhares de pessoas. No
caso do Estado do Tocantins, se porventura a
emenda vier a ser rejeitada nesta Comissão, ela
terá, de imediato, a minha assinatura, e a do Constituinte Siqueira Campos e, tenho certeza, que
a de muitos outros Parlamentares do Centro-Oeste que integram esta Comissão.

neste mesmo local, haveria a discussão e votação
do projeto. Depois da votação, o Presidente, então,
anunciará o prazo que terá o Relator para apresentar a redação final. Já nos entendemos com
o Senado e esses dias estarão disponíveis.

o SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Permite-me V. Ex" um aparte, Deputado José Freire?

A SRA CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI- Não é questão de fim de semana, Sr. Presidente, perdoe-me a impertinência. É que segunda-feira é o dia em que muitos normalmente retornam dos Estados - para onde vão por costume
e até por obrigação - e é o dia em que temos
de mandar datilografar e entregar nossos trabalhos. Talvez pudéssemos marcar isto para o dia
12, pela manhã, até o meio-dia. Nesse caso a
Comissão de Sistematização teria tempo para
examinar.

O SR. JOSÉ FREIRE- Com muito prazer.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sabe
V. Ex" que inclusive teria a minha assinatura.
O SR. JOSÉ FREIRE - Muito obrigado, ficamos muito honrados com a manifestação de V.
Ex" De maneira que estou preocupado com relação à emenda do Estado do Tocantins, e tenho
certeza de que ela será igualmente motivo de
preocupação para a Presidência, seu Relator, seu
Vice-Presidente, bem como para os integrantes
desta Comissão. E estamos portanto fazendo essas recomendações, a fim de não ser preciso lançar mão do computador do TSE, porquejá vamos
ter a assinatura, o visto, a declaração do Cartório
Eleitoral, e, se possível, do próprio juiz eleitoral.
Estas as recomendações que estamos fazendo.
Quis fazer este registro, Sr. Presidente, para me
solidarizar com a Constituinte Sandra Cavalcanti
e, naturalmente, advertir também o nosso Relator
e a própria Presidência da Comissão com relação
a essas preocupações que não são apenas dos
componentes, lá, do Estado do Tocantins, mas
que devem ser também de todos os integrantes
desta Comissão.
O SR. PRESIDENTE(AfonsoArinos) - O Relator tem algum assunto a comunicar?
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente, anotei a preocupação do Constituinte José
Freire e já a arrolei com a da ilustre Constituinte
Sandra Cavalcanti e com a do Constituinte Raimundo Bezerra.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Recebi
do nobre Vice-Presidente uma indicação sobre
o prosseguimento dos nossos trabalhos com a
fixação de sugestões sobre as respectivas datas.
Eu pediria a S. Ex" que usasse da palavra para
apresentá-Ias e dar as justificativas.
O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS Foram apresentadas proposições a respeito da
concessão de prazos para apresentação de emendas. Estamos sugerindo ao nobre Presidente que
o prazo para apresentação de emendas seja concedido até o dia lI, na próxima segunda-feira.
Nos dias 13 e 14, às 9:00 horas da manhã, aqui

A SRA CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
A entrega ficou estabelecida para o dia 11 ou
12?
O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS A minha sugestão é para o dia 12.

A::lt<A. CüiiSTIíülT'ITE S,Au"lDRA CAVAtC::A.NTI - Sr. Presidente, é muito importante que seja
no dia 12, porque dia 11 é segunda-feira.
O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS No dia 12, porque a Secretaria precisará de um
prazo de, pelo menos, 48 horas para examinar
e catalogar as emendas, e o Relator também terá
de examiná-Ias e dar seu parecer. Então, o fim
de semana poderá ser aproveitado...

O SR. CONSTITUINTE ALUíziO CAMPOS A sugestão seria a de que tivéssemos amanhã,
sexta-feira, sábado e domingo, quatro dias para
a apresentação de emendas. Somente a partir
do dia 13, dois dias depois, é que se iniciaria
a discussão do projeto com as emendas. Queremos, naturalmente, atender às conveniências.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sugeri
os dia 12 e 14 porque o Presidente Afonso Arinos
é um dos presidentes de honra do Seminário Internacional para Constitucionalismo e Democracia, integrado por vários professores do exterior.
Um dos expositores é o Dr. Guy Hermet, da França; vem outro dos Estados Unidos e um terceiro
da Inglaterra; no dia 13 pela manhã - o Presidente da Mesa deste Seminário é este humilde
Relator que está a falar - o expositor é professor
da Universidade de Vale;o outro é de Nova Iorque,
é o terceiro e aqui do Brasil, o Procurador-Geral
da República, sobre o Sistema de Governo, Presi-
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dencialismo ou Parlamentarismo. Como, nesse
seminário, a presença do professor, Senador e
Constituinte Afonso Arinos é indispensável, deveremos os dois faltar no dia 14; mas se faltarmos
dias 13 e 14 ficará muito difícil. Com não há
prejuízo para o dia 13, poderemos fazer a discussão e votação no dia 14. Agora, ficaria apenas
p endente o prazo para apresentação de emendas,
S'~ até o dia l l, ou 12.
O SR. CONSTITUINTE MILTON REIS - Pode
ser até o dia 12.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) fica o dia 12.

Então,

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADESr. Presidente, Sr. Relator, gostaria de tirar uma
dúvida. Pela proposta do Sr. Relator, após o prazo
de recebimento e relatório, as emendas já virão
ao Plenário para os processos de discussão e
votação imediatas. Pela proposta do Constituinte
Aluízio Campos, seria um processo de discussão;
pela proposta do Sr. Relator - parece-me - não
-há definição de quando seria a votação.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) no dia 14, às 9:00h

Será

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADEGostaria, inclusive, de recomendar - vi a matéria
no Regimento Interno - que na sexta-feira, mesmo que tivéssemos reunião, nunca fosse colocada Ordem do Dia. Na prática, por mais que
queiramos - temos que enfrentar a realidade
dos fatos -, é impossível haver quorum na sextafeira.
A SRA CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI- Tem razão, nobre Constituinte.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) -O prazo
para a apresentação das emendas terminaria no
dia 12, quinta-feira, às 10:00h da manhã, e não
sexta-feira. É justamente o que estava explicando
ao Sr. Constituinte Ademir Andrade.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Posso
considerar que os componentes da Comissão
presentes assentiram nesta solução? (Pausa.) Então, está aceita a proposta, sempre na suposição
de que o plenário do Senado esteja livre para
o uso da Comissão.
Nada mais havendo a tratar, e considerando
que já passa do meio-dia, dou por encerrada a
reunião. Muito obrigado.

CORRESPONDÉNCIA RECEBIDA

sUMÁRIo

Data
09-4
14-4
14-4
22-4

Origem/Ofício na

Univ. F~d. de SC-CF. fiO 4/87

Assunto

União Bras. de Infor. Pública

Subsídios para Constituição
Informática e Constituinte

Telegrama do Preso AN.C.

Homenagem ao Estadista
Tancredo Neves

Gab. Gov. Est. AIagoas/OO 241

Proposição Constituição
Servidor Plíblico - Pagamento

"

Destino
Presidente

Relator
Relator
Presidente

Relator
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CORRESPONDI::NCIA RECEBIDA
SUMÁRIO

Data

Assunto

Origem/Oficio n'

Destino

22-4

Telex Sr. Ministro Trabalho

Cumprimentos de Posse

Presidente

23-4

1°-Secretárioda AN.C
n9 30/87
1°-Secret.da AN.C

Fornecimento de publicações

Presidente
Relator

23-4

or

listagem Gerentes PRODASEN

,
24-4
24-4

Telegrama 1°-Secret.da AN.C

Cumprimentos de Posse

Heider Silveira

24-4
24-4

Roberto R. de Vasconcellos
Ivan Carvalho

Brasil- DivisãoTerritorial
Serviço Público

24-4
27.4
27-4

Telex Pref.Mun.Aquidauana
Câmara Munic. de Xinguara
or n9 39/87
Senador Fábio Lucena

28-4

Subcomissão União Of n° 185

28-4
28-4

I

Relator
P.residente
1°_VicelPres.
'Relator
Presidente
Relator

Conjuntura Nacional

Relator

Imposto de Renda

Relator

oi

Distritos - Erna1cipação PoIilica

Presidente

Abdicação Suplência

Presidente
Presidente

Preso AN.C. - Of. 140/87
Telex Sr. Ministro Fazenda

Calendário de audiências
Constituição- Preâmbulo e Ois
posições Transitórias!
Roberto Freire
Cumprimentos de Posse

Presidente

28-4

Federação MinE;ira de Jiu-Jitsu

Regulamentação
Detetives- Profissão

Presidente

I

28-4
28-4

Assoe. Bras. Jurados / AB..KR
Célia de Oliveira

Regulamentação
Detetives Profissão
Funcionalismo Público

Presiderte

.

Presidente

Presiderte

'Sistema Parlamentar

Presidente

29-4

CãIDara Municipã) da Estância
Bragança Paulista - Of, 360/87
1°-Secret AN.C- Df. no 38 ,

Transporte aéreo - Ministério

Presidente

29-4

Benigno Geraldes Neto

Subsídios para Constituição

Presidente

29-4

Assoe. Bras. Detetives
ABDPSIAS - or rr 39

Conselho Federal e Regional
Detetives- Criação

Presidente

29-4

Câmara Munic. Santa Luzia

Conselho Federal e Regional
de Detetives- Criação

Presidente

30-4

Pres. AN.C. - Of rr 123/87

Consto - Preâmbulo/Jorge
Arbag.e Consto - Sist Govemo/
Arolde de Oliveira

04-5

Grupo Nordeste

Subsídios para Constituição

Presidente
Presidente
Relator

DireitoMulher- Apoio manifesto

Presidente

28-4

04-5

Esc. Rainha da Paz - RS
Telegrama
Grupo Teatro Mulheres- SP
Telegrama

DireitoMulher- Apoiomanifesto

Presidente
Presidente

04-5

Telegrama Rede Mulher- SP
DireitoMulher- Apoiomanifesto
Grupo Mulheres de VItória - ES
Telegrama
DireitoMulher- Apoiomanifesto
Sueli Marta Krettli Silva
Telegrama
DireitoMulher- Apoiomanifesto

04-5

Mulheres de Benvirá- PE
Telegrama

DireitoMulher- Apoio manifesto

Presidente

04-5

Grupo My!h~res Conceição
Araguaia- PATeIegiana

DireitoMulher- Apoiomanifesto

Presidente

04-5
04-5
04-5

Presidente
Presidente
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04-5

Encontro Nacional de Entidades
Defesa Consumidor

Consumidor -

04-5

OmeiroI.Jrn - FortaIezaICE

Constituição - Elaboração

04-5

Preso AN.C. -

Constituição - Elaboração
Constituinte Marcondes Gadelha

Presidente

05-5

Telegrama - S.O.S. Corpo - PE Direito Mulher - Apoio manifeste

Presidente

05-5

lo_Secretário da AN.C

Assessoramento - Serviço

Presidente
Relator

05-5

Pres. AN.C. - Of rr 259/87

Subsídios para Constituição
Constituinte Maurício Fruet

Presidente

Anexo IIda Ata da Reuniãodo dia 7-5-87
SUBSTITLITNO AO PROJETO
DE RESOLUÇÃO N91/087-CS,
Do Senhor Constituinte
Antônio Carlos Konder Reis

Estabelece normas de trabalho do órgão, e dá outras providências.
Relator: Constituinte Bernardo Cabral
DEUBERAÇÃON°

,DE 1987

Estabelece normas de trabalho do órgão, e dá outras providências.
A Comissão de Sistematização, na forma do
artigo 21, do Regimento Intemo da Assembléia
Nacional Constituinte, aprovou e manda-se publicar a seguinte deliberação:
Art. 1o A Comissão de Sistematização reunirse-á em dependências do Congresso Nacional,
preferentemente no Plenário do Senado Federal.

Da Presidência
Art. 2° O Presidente é o representante da Comissão, coordenando e supervisionando os seus
trabalhos e a sua ordem, com a colaboração e
assistência dos demais integrantes da Mesa, tudo
na conformidade dessa deliberação.
§ 1e O Presidente será substituído em suas
faltas ou impedimentos, sucessivamente pelo 1c
e pelo 2°-Více-Presidentes.
§ 2° Na hipótese prevista no § 6° do artigo
2°, combinado com os §§ 8° e 9° do artigo 13
do Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte, proceder-se-á como ali enunciado.
Art. 3° São atribuições do Presidente, além
das que estão expressas nesta deliberação, ou
decorram da natureza de suas funções ou prerrogativas, e quanto às reuniões da Comissões:
1- presidi-Ias, mantendo a ordem e a solenidade no recinto;
n- cumprir e fazer cumprir esta deliberação
e o Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte;
01- conceder a palavra;
IV-solicitar ao orador que declare, quando
for o caso, se vai falar a favor da proposição ou
contra ela;
V- interromper o orador que se desviar da
questão, falar contra o vencido, ou faltar à consideração à Mesa ou ao Plenário da Comissão, a
membro dos Poderes Públicos e à Assembléia

Of. n° 234/87

Presidente

Direitos

Nacional Constituinte, advertindo-o e, em caso
de insistência, retirando-lhe a palavra;
VI - determinar o não-apanhamento de discurso, ou aparte, pela Taquigrafia;
VII-suspender ou levantar a reunião, quando
entender necessário;
VUI - advertir o orador ou aparteante quanto
ao tempo de que dispõem, não permitindo que
ultrapassem o tempo fixado nesta deliberação;
IX- decidir conclusivamente as questões de
ordem e as reclamações;
X-anunciar a Ordem do Dia e o número de
Constituintes presentes;
XI- submeter à discussão e votação a matéria
a isso destinada, estabelecendo o ponto da questão sobre o qual deva ser feita a votação;
XII - anunciar o resultado da votação;
XIII - designar a Ordem do Dia das reuniões;
XIV - convocar as reuniões da Comissão e
prorrogá-Ias, de acordo com esta deliberação.
Parágrafo único. O presidente terá voto em todas as deliberações da Comissão; em caso de
empate, prevalecerá seu voto.

Das reuniões
Art. 4° As reuniões, ordinárias ou extraordinárias, terão a duração de 3 (três) horas, podendo
ocorrer sua prorrogação a critério do presidente.

Art. 5° As reuniões ordinárias serão realizadas
às terças, quartas e quintas-feiras às 9:00 h da
manhã, e as extraordinárias serão convocadas pelo Presidente, de oficio, ou a requerimento de
113dos integrantes da Comissão.
Parágrafo único. Quando não figurar em pauta
matéria constitucional, projeto de decisão ou projeto de resolução sobre consulta plebiscitária, a
Comissão de Sistematização reunir-se-á ordinariamente, apenas às quartas-feiras.
Art. 6° Os trabalhos da Comissão serão iniciados com a presença de no mínimo 18 (dezoito)
de seus integrantes, e obedecerão à seguinte ordem:
I - votação, com qualquer número, da ata da
reunião anterior, distribuída em cópias aos membros da Comissão, permitida sua retificação por
escrito;
Il- leitura sumária do expediente;
01- comunicações da presidência e do relator;
IV - Ordem do Dia:leitura, discussão e votação
de 'requerimentos, relatórios, pareceres e outras
proposições.
Art. 7° O comparecimento dos integrantes da
Comissão verificar-se-á pelo livro de assinaturas,

Presidente

aberto 30 (trinta) minutos antes do início da reunião.
Art. ao Os suplentes partidários da Comissão
serão convocados pelo presidente, ao anunciar
a Ordem do Dia, a participar dos trabalhos de
cada reunião, obedecida a ordem de suas assinaturas no livro próprio, e em número correspondente aos dos respectivos titulares ausentes, que
não mais poderão assumir seus lugares na mesma reunião.
Art. 9" Das atas das reuniões, que serão publicadas no Diário daAssembléiaNacional Constituinte , deverão constar:
I - hora e local da reunião;
n- nome dos membros presentes e dos ausentes;
DI - resumo do expediente;
IV - registro dos debates ocorridos e decisões •
adotadas.
Parágrafo único. O presidente adotará as necessárias providências para o registro taquigráfico
e a gravação dos trabalhos da Comissão de Sistematização.

Dos Trabalhos
Art. 10. Serão verbais ou escritos, e imediatamente despachados pelo Presidente, os requerimentos que solicitem:
I- a palavra, ou a sua desistência;
n- leitura de qualquer matéria sujeita ao conhecimento da Comissão;
III- observação de dispositivos desta Deliberação;
IV - verificação de votação, com o apoiamento
de 9 (nove) integrantes da Comissãe;
V- retirada, pelo autor, de requerimento;
VI - informações sobre a Ordem do Dia.
Art. 11. Serão escritos, não terão discussão
nem encaminhamento, e dependerão de deliberação do Plenário da Comissão, os requerimentos
que solicitem:
I- votação destacada de emenda, com o
apoiamento previsto no artigo 16, letras a e b;
II- votação de matéria artigo por artigo, ou
de emendas, uma a uma;
DI - prorrogação de prazo, para apresentação
de parecer, pelo Relator;
IV- encerramento de discussão, tendo usado
da palavra pelo menos 4 (quatro) oradores, sendo
2 a favor e 2 contra;
V- preferência;
VI - votação pelo processo nominal;
VII - adiamento de votação e discussão.
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Parágrafo único. Outros requerimentos, não especificados nesta Deliberação, igualmente dependerão de decisão do Plenário da Comissão.
Art. 12. O integrante da Comissão poderá fazer uso da palavra pela ordem, pelo prazo de 3
(três) minutos, para reclamação quanto à observância desta Deliberação, ou do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte, ou quanto dOS serviços administrativos, para esclarecimentos sobre a ordem dos trabalhos, ou para
suscitar questão de ordem, vedados os apartes.
Parágrafo único. Da decisão da Presidência em
questão de ordem caberá, com apoiamento de,
no mínimo 9 (nove) integrantes da Comissão,
recurso escrito, sem efeito suspensivo, à Presídêntia da Assembléia Nacional Constituinte.
Art. 13. As deliberações da Comissão sobre
quaisquer proposições serão adotadas pelo voto
de maioria absoluta de seus integrantes.
Art. 14. Projeto de Resolução visando a regulamentar e disciplinar consulta plebiscitárias a respeíto da redação final do Projeto de Constituição
será recebido, juntamente com as emendas a ele
apresentadas, para que a Comissão emita seu
parecer, por maioria absoluta de votos, no prazo
de 5 (cinco) dias, reservados os primeiros 3 (três)
ao Relator.
A1t. 15. As propostas de Emenda Popular à
Constituição serão protocolizadas perante a Secretaría da Comissão, que verificará se foram
cumpridas as exigências estabelecidas no artigo
24 e seu inciso I, e sobre isso informando, por
escrito, à Presidência, que convocará reunião extraordinária, para que a Comissão se manifeste
sobre o recebimento da proposição, ouvido o Relator, tudo dentro de 48 (quarenta e oito) horas
da apresentação.

Da Discussão e Votação
Dos Prazos

Art. 16. A Comissão, na discussão e votação
dalhlatéria, obedecerá às seguintes normas, além
de outras que constem desta Deliberação e do
Regimento Intemo da Assembléia Nacional Constituinte:
.
a) as emendas com parecer contrário serão
votadas em globo, salvo os destaques requeridos
com apoiamento de 9 (nove) assinaturas de integrantes da Comissão;
b) as emendas com parecer favorável serão
votadas em globo, salvo destaque requerido por
18 (dezoito) integrantes da Comissão;
c) o Relator poderá, juntamente com seu parecer, apresentar subemendas, que serão tidas
como tais para efeitos posteriores, somente se
aprovadas pela Comissão;
d concluída a votação do projeto, com emendas, o Relator apresentará à Comissão a redação
do vencido, no prazo de 5 (cinco) dias.

Ar!:. 17. Durante a díscussâo de qualquer matéria, poderão usar da palavra o Autor e o Relator,
durante 20 (vinte) minutos improrrogáveis, além
de qualquer dos integrantes da Comissão, Titulares ou Suplentes em exercício, durante 10 (dez)
minutos, e por 5 (cinco) minutos os Constituintes
que não sejam membros da Comissão, inclusive
Suplentes não convocados. Poderão ser admitidos apartes, de 1 (um) minuto,de duração, desde
que haja anuência do orador. E facultada a apresentação de requerimento de encerramento da
discussão, após falarem 4 (quatro) credores, dois
favoráeis e dois contra.
§ 1° Poderá usar a palavra, para discutir a
proposta, pelo prazo de 20 (vinte) minutos, um
dos signatários da Emenda Popular, para esse
fim indicado quando da apresentação da mesma.
§ 2° Encerrada a discussão, será dada a palavra ao Relator, se este o desejar, por até 20 (vinte)
mmutos, procedendo-se em seguida à votação
do parecer, sem encaminhamento.
§ 3° Aprovado o parecer em todos os seus
termos, será tido como da Comissão, e desde
logo assinado pelo Presidente, pelo Relator e pelos
autores de votos vencidos, em separado, ou com
restrições, que manifestem, na assentada, a intenção de fazê-lo.
§ 4° Se ao parecer do Relator forem sugeridas alterações, com as quais ele concorde, serlhe-á concedido prazo até a reunião seguinte, para
a Redação do Vencido.
§ 5° Se o parecer do Relator não for acolhido,
o Presidente designará um integrante da Comissão para redigir o novo parecer, sendo-lhe concedido prazo até a reunião seguinte.
Art. 18. Observados os prazos previstos no
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte, avulsos contendo os anteprojetos recebidos das Comissões Temáticas serão distribuídos
dentro de 24 (vinte e quatro) horas a todos os
integrantes da Comissão de Sistematização, devendo o Relator, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar relatório fundamentado, concluindo por
anteprojeto de Constituição.
§ 1° Na elaboração do anteprojeto deverão
ser ordenados e compatibilizados os textos aprovados nas Comissões Temáticas.
§ 2° Distribuídos os avulsos contendo o relatório e o anteprojeto, os 5 (cinco) dias subseqüentes serão destinados à discussão da matéria
e à apresentação de emendas, circunscritas à adequação do trabalho apresentadõ com o teor dos
anteprojetos temáticos.
§ 3° Encerrada a discussão, o Relator terá 5
(cinco) dias para emitir parecer sobre as emendas,
concluindo, se for o caso, por novo Projeto de
Constituição que, uma vez aprovado pela Comissão, será encaminhado à Mesa da Assembléia
Nacional Constituinte.
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Art. 19. Encerrada a I' discussão do Projeto
de Constituição no Plenário da Assembléia Nacional Constituinte, será o mesmo, juntamente com
as emendas apresentadas, recebido pela Comissão de Sistematização, que terá 25 (vinte e cinco)
dias para emitir parecer sobre as emendas, podendo concluir por substitutivo.
§ 1° O Relator oferecerá seu parecer no prazo
de 10 (dez) dias, seguindo-se, durante 15 (quinze)
dias, a discussão e votação do mesmo, organizando-se a pauta por Titulas ou Capitulos, a critério
do Presidente.
§ 2° Existindo Substitutivo da Comissão, irá
ele a Plenário da Assembléia Nacional Constituinte, onde poderá receber novas emendas, sobre
pontos em que o Substitutivo houver inovado,
retomando à Comissão para que seja elaborado,
discutido e votado parecer, em prazo a ser fixado
pela Mesa da Assembléia.
Art. 20. Votado o Projeto de Constituição em
1 = turno, com emendas, a matéria voltará à Comissão de Sistematização, a fim de ser elaborada
a Redação do Vencido, no prazo de 10 (dez) dias,
reservados os primeiros 5 (cinco) para o Relator.
Art. 21. Encerrada a 2' discussão no Plenário
da Assembléia, e apresentadas as emendas circunscritas às supressivas, ou destinadas a sanar
omissões, erros ou contradições, a matéria será
recebida pela Comissão de Sistematização, que
disporá de 10 (dez) dias para elaborar seu parecer,
reservados os primeiros 5 (cinco) dias para o Relator.
Art. 22. Concluída a votação em 2' turno, a
matéria voltará à Comissão, que em 5 (cinco)
dias oferecerá a Redação Final do texto, reservados os primeiros 3 (três) dias para o Relator.
Parágrafo único. Havendo emendas de redação, novamente a matéria voltará à Comissão de
Sistematização; se o parecer for favorável a emendas, deverá concluir por um novo texto definitivo,
do Projeto de Constituição, tudo no prazo de 2
(duas) reuniões.

Normas Gerais e Transitórias
Art. 23. Os prazos que se encerrarem nos sábados, domingos e feriados, passarão a vencer
no primeiro dia útil subseqüente.
Art. 24. Sendo omissa a presente deliberação, o Presidente deverá valer-se do estabelecido
nos Regimentos Internos da Assembléia Nacional
Constituinte, da Câmara dos Deputados ou do
Senado Federal.
Ar!:. 25. A presente deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Comissão de Sistematização,
de maio de
1987. -Constituinte Afonso Arinos, Presidente
- Constituinte Bernardo Cabral, Relator.
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